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У НОМЕРІ:
●   Пре зи де н ти На ці о на ль них ака де мій на ук зве р ну ли ся до 

Пре м’єр- мі ні с т ра України

● Де ле га ція ЮНЕСКО на чо лі з Ге не ра ль ним ди ре к то ром 
І. Боковою взя ла участь в уро чи с то му за сі дан ні Пре зи дії НАН 
Укра ї ни, при свя че но му 60-річ чю всту пу Укра ї ни до ЮНЕСКО

● В Укра ї ні роз по чи нає ді я ти Ра да з пи тань на у ко во- 
те х ні ч но го роз ви т ку 

● Дер жа в ний ре єстр на у ко вих уста нов, яким на да єть ся 
під три м ка дер жа ви, по пов ни в ся но ви ми уста но ва ми 

● ДП «КБ “Пі в ден не”» спі ль но з НАН Укра ї ни роз ши рю-
ють за лу чен ня ака де мі ч них уста нов до ви ко нан ня до слі д но- 
ко н с т ру к тор сь ких ро біт 
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реа гу вання на  н адзвичайні  с и ту ації  (прогр ама 
U N–S  PIDER ),   здійснено  в ступ  НАН України 
від і мені Наці онального ГРІДу до Nord uGrid 
 колабор а ції , яка  п ер е дба чає о б’є днання м о-
жливостей  н а ці о н ал ьних  ГР І Д-м ереж півн очі 
Євро пи .

Заст ос овується загальнопри йн ятий у світ-
о вій пра кт иці конкурсний під хід до ф інансу-
в ання спіл ьних із зак о рдонними  па рт нерами 
про ектів. Протягом оста нніх років з а по ч-
атковано та прово дя ться конк урси проек-
тів з Російс ьким  фон дом ф у нд ам е нт альних 
д ос ліджень,   Ро сійсь ким  гу манітар ним 
 н ау к о вим фондом, С иб ірським  ві дділен ням 
РАН,  У кр аї нсь ким нау ково-те хн ологічним 
 центром за  про грамою « Ці льові  до слідження 
та  розви ва ючі  ініціатив и », Нац іо нал ьним 
 цен тром нау ко вих досліджень (C NRS) Фран-
ції.

 Р о звиток  д во ст о роннього  науков ого 
 сп ів робітництва  значною м ірою с прияв нала-
годже нню багатост о рон ньої спів праці.  В рез-
уль т аті, зок ре ма,  вдвічі (до 7 2 ) збільш ил ася 
 кі л ьк ість п ро ектів Сьомої рамко вої прогр-
ами ЄС  (2 007 –2013 рр.) за у ч а стю установ 
 НАН  Ук раїни  по рі вн яно з  п оп еред ньою РП 6 , 
що  забез печ ило п ерше місце  України в цьому 
 ро зп о ділі серед країн Східн ого партне рства 
як за к іл ькістю п роектів, так і за обс яг ами фін-
ан су ва ння. П ра кт ична реа лізація р езульт а тів 
досл і джень на зарубіжних ринк ах , яка під тр и-
му єт ься пре зен таціями досяг нень на м іжнар-
од них в ис тавка х ,  я рмарках т ощо, зна х одить 
своє  в ід об раження у числе нних зовн іш-
ньоеконом і чних зв’язках.  За контракт ними 
зам о вл еннями уста нови Акад е мії протягом 
2009–2  01 2 рр. в и конували щорічно п ри близно 
по 300 робіт з р е ал і зації н ау кової  продукції 
і пос луг на  з аг альну  суму п онад  260 млн грн.

Р азом з тим в ід с утність окре мої акаде-
мічної  бю джетної прог р ами із забе зпечення 
міжнар одного науков ого та науково-т ех-
ні чного  с пі вр о бі тництва  су ттєво обме жує 

 Н АУ КОВІ ЗДОБ УТКИ ЯК ФУНД АМ ЕНТ ПРОГ РАМИ  
УРЯДОВИХ  ЗВ Е РШЕНЬ

Міжнар о дне спів роб ітництво

Стра т ег ічні напр ями роз ви тку Н АН 
України <… > Між на родне наукове і н ау-
к ов о-тех н ічне спі вр о бітниц т во 

М і жнародне  наукове і науково-т ех нічне 
спів ро бі тництво  НАН Укр аїни оста нніми 
рок ами пост і йно  розширюється. Оно влю-
ється  до говірна база ,  яка  забезпечує двос то-
ро ннє спів р об ітництво академ іч них уста нов 
із  з ар уб і жними та  міжнаро дн ими н ау к ов ими 
центрами.   На  с ьогодні чинн ими є  1 18 угод 
з ака де мі ями  наук,   дер жавними  у ст ановами, 
у ні ве рсит етами та  пр ом ислов ими компаніями 
 бли зько 50 країн світу .

 Академія представляє У країну у майже 
40  міжнародних орг ан і за ці ях , зокр ема Між-
народній раді з п итань науки (I CS U), Міжн-
а род ній а с оц іа ції ака де мій н аук (МААН ),  
Міжна р од ному  со юзі ака демій г ума нітар них 
та  соц іаль них наук  (IUA), В се європе йс ь кій фед-
е рації ака демій наук (ALLE A), бере  ак т ивну 
 участь у  мі жнарод них наукових програмах 
ЮНЕС КО, забе зп е чує  науковий  су провід 
реа лі з ації в  У країні С тра те гії Євр опейсь к ого 
 с оюзу для Д у на йського р егі ону. НАН  У кр аїни 
та її п ровідні установи  сп івпрацю ють з низ-
кою міжна р о дних нау к ових  об’єд нань та цен-
трів. Серед  них – Міжн аро дний  і нс титут 
при клад ного  систем ного  аналізу ( I IA SA-
), Європейська  ор ганіза ція ядерних дослі-
джень (CERN ) ,  Об’єдна ний інсти тут я д ер них 
дослі дж ень ( О І ЯД), Європейс ька ГРІД  інфр-
ас тр уктура (E GI .e u ),  Європейська наукова 
асоціа ція геоф і зи чних дос ліджень (EISCA T) , 
 Мі жнаро дна лаборат о рія силь них маг ні тних 
полів та низьких температур (ILHF L T), чис-
ленні наукові фахові  со юзи тощ о. 

 З  метою подальшої інте гр ації  у станов Ака-
демії у великі між на ро дні п рограми створ-
ено регіо н аль ний офіс під три мки та спів-
робітництва у сфері  викор ист ання  космічної 
інформа ції для поп ередже ння і  е кс треного 
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п о да л ьший роз виток  мі ж н ародних зв’я зків 
А кад ем ії,  належне пред ставле ння за меж-
ами дер жави її наук ов ого пот е нц іалу, уск-
ла днює  в иконання  фі н ан сових зобов’я зань, 
що  вип ли вають з її членс тва у міжнародних 
 н аукових орга н із а ціях.

У  зв’язку о бме женим бюдж етним фінан-
суван ням  усклад н ює ться й  до тр имання 
 па ртн ер с ьких  зобов’яз ань  НАН  У країни за м і-
жа к а демічними у годами щодо обміну в ч-
еними в р ам ках вик он ання спіль них проект ів .

Не  відповіда ють м інімаль ним п от р ебам 
обсяги  ц і льового  фі нан су в ання для  у ча сті 
в крупних міжнарод них прое ктах та п рог-
рамах,  що передб ач а ють пайові витрати. 
 Через ж орсткі  нор мативи нев ир і шеними 
 за л иша ються також пита ння трансф еру 
к оштів за  уч а сть уче них Академії в довг о тр-
и валих п рограмах ( C E RN, ОІЯД ) .

Чинне з ак о нодавс тво фактично з а бо роняє 
 зді й снення довготри в алих (понад  2 м  ісяці)  
 ст ажувань і  ві дряджень для п р ов едення 
спіль них досл іджень у  п ро від них наукових 
 це нтрах за  межами  Укр аїни без втр ати робо-
чого  мі сц я,  що ство рює т енд енцію « в и току 
мізків »  з НАН Укр аїни. В і дсутні  т акож 
 механі зми  за лу чення зак ордонних  фах івців 
до  сп ільних р обіт в установах  НАН України 
на три в а лий період. 

 За вданн я: 
– ро зш ирення та активіз ація міжн ар о-

дного нау к ов ого і науково-те хн і чн ого с пі-
вро бітни цтва НАН  Укра ї ни ,  з абезп е че ння 
п ов ноцінного входження в чених Акад емії 
до світов ого н аукового  сп івтов а риств а; 

– інте грація НАН  У кр аїни у євро пе йський 
н ау ковий прос тір (ERA)  та активна участь 
н ау ковців  Ак адемії у про гр амі ЄС ГОРИ-
ЗОНТ 2020;

– подальший роз виток наукового, науково-
технічного та інноваційного співробітництва 
з країнами СНД, в т. ч. у рамках діяльності 
Міжнародної асоціації академій наук;

– реалізація взаємовигідного представ-
лення науково-технічних роз робок НАН 
України на ринках високотехнологічної нау-
кової продукції.

Заходи:
1. Забезпечити від криття та ефективне 

використання бюджетної програми з реа-
лізації міжнародних наукових та науково-
технічних програм і проектів, участі у між-
народних форумах, конференціях, вистав-
ках, сплати внесків до міжнародних наукових 
організацій.

2. Ініціювати та опрацювати спільно 
з від повідними центральними органами 
виконавчої влади питання щодо законо-
давчого забезпечення членства НАН Укра-
їни від імені України у міжнародних органі-
заціях, включно з виконанням фінансових 
зобов’язань, що випливають з цього членства.

3. Збільшити обсяги стажувань учених 
в провідних закордонних наукових центрах; 
ініціювати вирішення питання щодо мож-
ливості довготермінових (до 1 року) від-
ряджень (стажувань) зі збереженням осно-
вного місця роботи, а також щодо нормативно-
правового забезпечення залучення іноземних 
учених до спільних досліджень в установах 
НАН України.

4. Роз ши рити нау кове спів ро біт ництво 
з про від ними між на род ними нау ко вими цен-
трами, які визна ча ють най но віт ніші напрями 
роз витку нау ко вих дос лі джень (CERN, ОІЯД, 
IIASA та ін.), в тому числі за спіль ними про-
гра мами та кон кур сами про ек тів зі спіль-
ним фінан су ван ням, а також його під тримку 
в межах цільо вих нау ко вих про грам НАН 
Укра їни. Забез пе чити членство Укра їни 
в Між на род ному центрі гене тич ної інже не рії 
та біології.

5. Акти ві зу вати участь уче них НАН Укра-
їни в круп них між на род них про гра мах та про-
ек тах Євро ко мі сії, в тому числі про гра мах 
Спіль ного дос лід ниць кого центру (JRC), асо-
ці а ції Євра том, ГОРИ ЗОНТ 2020, вико нання 
яких від по ві дає пріо ри тет ним тема тич ним 
напря мам нау ко вих дос лі джень і нау ково-тех-
ніч них роз ро бок, затвер дже ним Уря дом Укра-
їни, і резуль тати яких мати муть важ ливе зна-
чення для роз витку України.

6. Поси лити роботу з реа лі за ції спіль них 
нау ко вих про грам і спіль ного вико рис тання 
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уні каль них об’єк тів нау ко вої інфра струк тури 
в рам ках діяль нос ті

Між на род ної асо ці а ції ака де мій наук 
(МААН). Забез пе чити активну участь уста-
нов Ака де мії у Між дер жав ній про грамі інно-
ва цій ного спів ро біт ництва дер жа в-учас ниць 
СНД на період до 2020 р.

7. Забез пе чити подаль ший роз ви ток спів-
праці з ЮНЕСКО за раху нок актив ної участі 
та набуття членства в стра те гічно важ ли вих 
для Укра їни нау ко вих про гра мах (IOC, MAB, 
IGCP, IBSP, IIHP, MOST).

8. Запро ва дити пос тій ний моні то ринг 
ака де міч ної нау ко вої діас пори та роз ви вати 
зв’язки з нею, в тому числі шля хом запо-
чат ку вання та під тримки спе ці аль них про-
ек тів (Кон цеп ція роз витку НАН Укра їни 
на 2014–2023 роки // Наці о нальна ака де мія 
наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua/text/
pdfNews/CONCEPTSIYA%20 ROZVYTKU.
pdf)).

***
Про участь уста нов НАН Укра їни в реа-

лі за ції між на род ного про екту «Загаль нос-
ло в’янсь кий лінг віс тич ний атлас»

На чер го вому засі данні пре зи дії НАН 
Укра їни док тор філо ло гіч них наук, дирек-
тор Інсти туту укра ї нсь кої мови НАН Укра-
їни П. Гри ценко допо вів про участь уста нов 
ака де мії в реа лі за ції між на род ного про екту 
«Загаль нос ло в’янсь кий лінг віс тич ний атлас».

За зна чено, що Загаль нос ло в’янсь кий лінг-
віс тич ний атлас – це праця не про сло в’янські 
мови вза галі, не про літе ра турні мови, а про 
діа лекти – пер віс ний про дукт мово ді яль ності 
пере важно сільсь ких меш кан ців зі збе ре жен ням 
важ ли вої для істо рії сло в’янсь ких мов арха їки. 
Атлас має чітко окрес лені домі нанти: з’я су вати 
від но шення між сучас ними діа лек тами сло-
в’янсь ких мов (типо ло гіч ний аспект) і змо де-
лю вати давнє минуле та напрями істо рич ного 
роз витку кож ного явища в кож ному обра ному 
для дос лі дження пункті сло в’янсь кого мов ного 
прос тору (істо рико-ге не тич ний аспект).

Ідея ство рення такої праці нале жить 
видат ному фран цу зь кому вче ному А. Мазону, 

який 1929 р. на І Між на род ному з’їзді сла віс-
тів у Празі висту пив з допо віддю «Про ект 
сло в’янсь кого лінг віс тич ного атла су». До ідеї 
повер ну лися зго дом, лише 1958 р. на IV з’їзді 
сла віс тів у Москві. Про ект під три мали мовоз-
навці з АН Укра їни. Було ство рено між на-
родну комі сію при Між на род ному комі теті 
сла віс тів, яка роз ро била тео ре тичні засади 
та мето дику вивчення всіх сло в’янсь ких діа-
лек тів за спіль ними пара мет рами.

У 1965 р. затвер джено єди ний питаль-
ник для польо вого обсте ження сло в’янсь ких 
діа лек тів, який міс тить майже 3,5 тис. базо-
вих питань. Було визна чено мережу пунк тів 
обсте ження – 853 насе лені пункти з усього 
сло в’янсь кого світу (укра ї но мов них пунк тів – 
132); час тина пунк тів роз та шо вана на тере-
нах дер жа в-су сі дів: Туреч чини, Гре ції, Іта лії, 
Угор щини, Руму нії, Молдови.

Якість і справжню нау кову цін ність зіб ра-
ного мате рі алу учас ники про екту змогли оці-
нити лише після ство рення зве де них реєст-
рів спів від нос них оди ниць, назв, сло во форм. 
Кіль кістю різ но ма ніт них оди ниць та своєю 
інфор ма тив ністю зіб рані діа лектні мате рі али 
вияви лися значно багат шими, ніж перед ба-
чали. Стало зро зу міло, що доте пе рішні зна-
ння про сло в’янські мови й діа лекти зазна ють 
від чут ної реві зії, а поши рені в науці висно-
вки – від чут ного кори гу вання завдяки новому 
зіб ра ному мате рі алу.

На у ко вець зазна чив, що Загаль нос ло-
в’янсь кий лінг віс тич ний атлас, 15 томів якого 
вже опуб лі ко вано і було пред став лено на засі-
данні пре зи дії НАН Укра їни, має гли бин-
ний інно ва цій ний харак тер. По-перше, вико-
рис та ний в атласі мате ріал є автен тич ним, 
інно ва цій ним, уперше зіб ра ним. По-друге, 
атлас по-но вому подає від но шення між сло-
в’янсь кими мовами, їхню типо ло гію, зок рема, 
не під тве р джено бага тьма кар тами уста лену 
в науці думку про поділ усього сло в’янсь кого 
світу на три час тини (східні, західні та пів-
денні сло в’я ни). Дифе рен ці а ція сло в’янсь кого 
мов ного кон ти ну уму наба гато стро ка тіша; він 
под ріб не ний і роз ді ле ний ізог ло сами різ ного 
спря му вання. Інше висвіт лення отри мала 
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також істо рія бага тьох струк тур них еле мен тів 
сло в’янсь ких мов.

До по ві дач під крес лив: «Мова не така 
дина мічна, як може вида ва тися. Вона вби рає 
багато нових еле мен тів, роз ши рює інвен тар 
своїх засо бів, але вод но час не пос пі шає поз бу-
ва тися свого арха їч ного фонду, збе рі гає давні 
струк турні еле менти. Пам’ять народ ної мови 
дуже гли бока. Саме тому на під ставі свід чень 
діа лек тів дос лід ники можуть ство рю вати 
лінг віс тичні атласи, отри му ючи при цьому 
якісно нову інфор ма цію». На кож ній карті (а їх 
вже опуб лі ко вано понад тися чу) подано свід-
чення про укра ї нську мову на тлі всіх інших 
сло в’янсь ких мов; багато нау ко вих про блем 
у цьому фун да мен таль ному про екті роз в’я-
зано на під ставі укра ї нсь кого дос віду лінг-
во ге ог ра фії, зок рема набу того під час укла-
дання «Атласу укра ї нсь кої мови» у 3-х томах. 
Уче ний зазна чив, що це наша інте лек ту альна 
інвес ти ція в між на род ний проект.

Ро боту комі сії Загаль нос ло в’янського 
лінг віс тич ного атласу орга ні зо вано у формі 
сесій (Про участь уста нов НАН Укра-
їни у реа лі за ції між на род ного про екту 
«Загаль нос ло в’янсь кий лінг віс тич ний 
атлас» // Наці о нальна ака де мія наук Укра-
їни (http://www.nas.gov.ua). – 2014. – 25.04).

***
На ці о нальна ака де мія наук Укра їни – 

вища нау кова орга ні за ція дер жави – зав-
жди нама га лася бути поза полі ти кою. 
Чи вплине інфор ма ційна війна з при воду 
російсько-ук ра їнсь кого кон ф лікту на спів-
працю нау ков ців двох країн? Про це «Світ» 
запи тав укра ї нсь ких уче них, у тому числі 
й іно зем них чле нів Російсь кої ака де мії 
наук, після чер го вого засі дання пре зи дії 
НАН України.

А. Заго род ній, віце-пре зи дент Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, ака де мік 
НАН та іно зем ний член РАН:

«Я думаю, що нау кові зв’язки між укра ї-
нсь кими та російсь кими нау ков цями збе ре-
жуться, тим більше на рівні пер со на лій. Пере-
ко на ності в цьому додає те, що нау кова спіль-

нота Росії (маю на увазі тих уче них, з якими 
я кон так тую) з роз умін ням ста виться до подій 
в Укра їні і вислов лює свою під тримку.

Ро сійська ака де мія наук на сво єму сайті 
опри люд нила звер нення НАН Укра їни до нау-
ков ців та всіх гро ма дян Укра їни і Росії («Світ», 
№ 7–8, 2014. – Ред.), а це озна чає, що знач ною 
мірою вона поді ляє зміст напи са ного. Звісно, 
є і досить ради кальні від гуки, але з нега тив-
них мені від омо лише два.

Якщо гово рити про май бутнє, то, думаю, 
все «пере ки пить», і ми про дов жу ва ти мемо 
нашу спів працю. Я не бачу вели кої загрози для 
того, щоб нау кові кон такти зникли чи навіть 
пос лаб шали. Зок рема, будемо пра цю вати 
з Об’єд на ним інсти ту том ядер них дос лі джень 
у Дубні, адже це між на род ний центр. Маємо 
домов ле ності про спільне про ве дення шкіл 
і кон фе рен цій для моло дих уче них, спо ді ва-
юся, що в цьому році ми все-таки змо жемо 
їх провести.

На у ковці – мудрі люди і до кон фрон та-
ції, в уся кому разі в науці, хочеться вірити, не 
дій де».

Ю. Кун дієв, віце-пре зи дент Наці о наль-
ної медич ної ака де мії наук Укра їни, ака-
де мік НАН, НАМН, член-ко рес пон дент 
РАМН:

«Днями я отри мав запро шення на сесію 
загаль них збо рів Російсь кої ака де мії наук…. 
Роз мов ляв також з голов ним уче ним сек ре та-
рем ака де мії, з яким під три мую дружні сто-
сунки впро довж більше ніж 30 років. Росій-
ські колеги вва жа ють, що полі тика полі ти кою, 
а наука нау кою. Однак як би ми не дотри му ва-
лися цього при нципу, та все рівно нега тивна 
про па ганда ведеться і вона дуже потужна. 
Навіть мої бли зькі запро шу ють мене в Москву, 
щоб там пере че кати непевні часи…

Я вва жаю, що мине неба гато часу і все стане 
на свої місця. Люди зро зу мі ють, де істина, 
в тому числі й ті росі яни, які живуть у Криму.

Звісно, дове деться гово рити про еко но мію 
бюджет них кош тів, а це нега тивно вплине, 
зок рема, на про ве дення нау ко вих дос лі джень 
або й зовсім поз ба вить їх мож ли вості в деяких 
напря мах. Це дуже тур бує. Я опти міс тично 
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налаш то ва ний, але бен те жить те, що немає 
дифе рен цій ного під ходу в цій галузі еко но-
мії бюджет них кош тів. Йдеться, до речі, про 
необ хід ність (попри ста тут НАНУ!) накласти 
мора то рій на вибори дійс них чле нів і чле нів-
ко рес пон ден тів до 2016 року…»

З. Назар чук, голова Захід ного нау ко-
вого центру НАН і МОН Укра їни, ака де мік 
НАН України: 

«Учені Наці о наль ної ака де мії наук на чолі 
з її пре зи ден том Бори сом Пато ном звер ну-
лися до нау ков ців РАН. Те ж саме зро бив 
і Захід ний нау ко вий центр, інші ака де мічні 
уста нови. Ми звер та лися і до нашої влади, 
і до колег з Росії, і до пре зи дента Російсь кої 
Феде ра ції, аби, з одного боку, вони не спо тво-
рю вали інфор ма цію, а з дру гого боку, доно-
сили до російсь кої гро мади дос то вірну інфор-
ма цію. Благо, інтер нет-ре сурси дозво ля ють 
це робити.

Зви чайно, вче ному, як і будь-якому гро-
ма дя нину Укра їни, не бай дужа її доля, адже 
всі ми беремо активну участь у роз бу дові 
своєї дер жави. Сьо годні пере жи ва ють усі. 
До нашого міста (до Львова. – Ред.) при їжджає 
чимало крим чан. Абсо лютно ніякого анта го-
нізму немає, навіть на побу то вому рівні.

Ми зали ша є мося опти міс тами і спо ді ва є-
мося на краще. Думаю, зреш тою, дип ло ма тич-
ними засо бами вда сться влад нати цей кон ф-
лікт. На жаль, у Криму він не пер ший. Ана-
лі зу вати при чини немає часу, хоч вони, без-
пе речно, є. Тут не треба спе ку лю вати, треба 
мати холодну голову і від дати належне нашим 
війсь ко вим у Криму, які стійко пере но сять 
всі лякі знущання…

Сьо годні на засі данні Пре зи дії ми обго во-
рю вали питання про ве дення вибо рів пре зи-
дента та пре зи дії в Ака де мії наук. Рішення від-
класти їх вра хо вує ту ситу а цію, яка сьо годні 
скла лася в Укра їні. Коли є стан тур бу лент-
ності, сер йозні рішення при ймати не можна. 
Сер йозні рішення вима га ють спокою.

У тепе ріш ніх подіях російсь кий загал 
не слід ото тож ню вати з керів ницт вом Росії. 
Досить зга дати неділь ний марш у Москві 
на під тримку Укра їни в російсько-кримсь кій 

агре сії. Вірю, що російські нау ковці у пере-
важ ній своїй біль шості об’єк тивно оці ню-
ють інфор ма цію, і не всі з них схва лю ють дії 
Кремля. Тому ми й над алі будемо спів пра цю-
вати з російсь кими коле гами, бо вже давно 
ста ви мося до них як до закор дон них уче них, 
пра цю ємо з ними так само, як із польсь кими, 
угорсь кими та іншими нау ков цями. У нас 
чимало дію чих укра ї нсько-ро сійсь ких про ек-
тів – їх ми не від мі ня ємо. Думаю, тур бу лент-
ний період мине, і ситу а ція нор ма лі зу ється, 
тим більше в науці. Наука зав жди була трохи 
кон сер ва тивна, проте це її, зреш тою, і ряту-
ва ло…».

О. Они щенко, ака де мік-сек ре тар Від-
ді лення істо рії, філо со фії та права НАН 
Укра їни, ака де мік НАН України:

«Інфор ма ційні війни ведуть заці кав лені 
сто рони, а наука заці кав лена в тому, щоб інфор-
ма ція функ ці о ну вала вільно, була дос туп ною, 
об’єк тив ною, адек ват ною ситу а ції і допо-
ма гала вирі шу вати як прості, так і складні 
питання. Щоб спри яла сус піль ним і уря до вим 
колам при ймати від по відні рішення на основі 
бага тої, уза галь не ної, об’єк тив ної інфор ма ції. 
Тому я за те, щоб інфор ма цій ний обмін між 
біб лі о те ками, між нау ко вими колами, куль-
тур ними й освіт німи уста но вами Укра їни 
і Росії не при пи нявся. Але щоб це був обмін 
спра в ж ньої, дос то вір ної, соці ально зна чу щої, 
нау ково виві ре ної інфор ма ції.

Звісно, зараз збу ре ний інфор ма цій ний 
прос тір, в якому цир ку лює різ ного роду інфор-
ма ція: і прав дива, і напівп рав дива, і неправ-
дива, і навіть дуже фан тас тич на… Але здо ро-
вий глузд, особ ливо нау ко вий, про сі ває зайве, 
ана лі тично під хо дить до змісту, нама га ється 
роз іб ра тися, що справжнє, а що несправжнє, 
яка інфор ма ція що дає і до чого кличе. Зреш-
тою, він від би рає ту інфор ма цію, яка сприяє 
ути хо ми ренню сус піль них від но син, кон со-
лі да ції сус піль ства, роз витку між на род них 
і між на ці о наль них зв’яз ків, між уче ними осо-
бливо.

Я опти міст, вивчав великі пласти істо рії. 
Як філо соф (а філо соф зав жди кри тично ста-
виться до інфор ма ції) думаю, що збу дження 
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вля жеться, здо ро вий глузд пере може і ми ввій-
демо в мирне, нор мальне русло нашого життя 
і спів праці – як із ближ німи, так і з більш 
дале кими сусі да ми».

P. S. У той же час російські нау ковці вва-
жа ють, що «Укра ина не задела уче ных». 
Це пові дом ляє пор тал РАН. Одні вчені 
кажуть, що між на родна спів праця в науці 
йде своїм шля хом і зов нішні сили та обста-
вини їй не переш ко джа ють. Інші – дип ло-
ма тично вислов лю ють спо ді вання, що кон-
ф лікт буде вирі шено мирно і на між на род-
ній коо пе ра ції у сфері науки він не від обра-
зиться.

Ди рек тор НДІ біо ме дич ної хімії РАМН 
О. Арча ков під крес лив, що вчені не схильні 
полі ти зу вати роботу. Р. Валієв, дирек тор 
НДІ фізики перс пек тив них мате рі а лів, дип-
ло ма тично каже, що непра вильні полі тичні 
рішення, звісно, впли ва ти муть на вза є мини 
з уче ними у світі. Член Нобе лівсь кого комі-
тету з фізики і Шведсь кої коро лівсь кої ака-
де мії наук Б. Йохан сон вва жає, що полі-
тика зав жди впли ває на роз ви ток науки 
в усьому світі і може дуже нашко дити вче-
ним…» (Волинська М. Наука в стані тур бу-
лент ності // Світ (http://www1.nas.gov.ua/
svit/Article/Pages/14_0910_1.aspx). – 2014. – 
№ 9–10).

Див. також: Резон ная реаль ность. Науч ное 
сот руд ни чество выгодно и Рос сии, и Укра-
ине // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/
science-politic/9873/). – 2014. – 11.04.

***
Гранти для нау ков ців з тема тич них 

напря мів зміни клі мату, енер ге тики та здо-
ро в’я 

У рам ках про екту INCONet EaP запла но-
вано фінан су вання участі нау ков ців у пар т-
нерсь ких захо дах (Brokerage Event) та нау ко-
вих кон фе рен ціях. Нау ковці мають мож ли-
вість виб рати один з таких захо дів, але тільки 
з тих, які пов’я зані з тема ти кою трьох соці-
аль них викли ків: зміни клі мату, енер ге тика 
та здо ро в’я.

З умо вами отри мання фінан су вання для 
участі в пар т нерсь ких захо дах можна озна йо-
ми тися в додатках:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=ev
ents&period=2014&theme=D72 D1707–FE0 F–
3 C39–4 E55830 C194 C2 E7 C

http://ec.europa.eu/research/energy/index_
en.cfm?pg=news-and-events

http://ec.europa.eu/research/environment/
index_en.cfm?pg=events

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
index_en.cfm?pg=h2020-events

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/
Event/ListEvents

ht t p: //w w w.i nte r faceu rope.eu /event _
themes (Гранти для нау ков ців з тема тич-
них напрям ків зміни клі мату, енер ге тики 
та здо ро в’я // Наці о наль ний інфор ма цій-
ний центр зі спів ро біт ництва з ЄС у сфері 
науки і тех но ло гій (http://fp6-nip.kiev.
ua). – 2014. – 4.04).

На ука – вироб ницт ву

Члени пре зи дії HAH Укра їни та запро-
шені заслу хали й обго во рили допо відь 
заступ ника дирек тора з нау ко вої роботи 
Інсти туту транс порт них сис тем і тех но-
ло гій НАН Укра їни кан ди дата тех ніч них 
наук М. Хача пу рі дзе «Про сучасні тех но-
ло гії ство рення хіміч них дже рел струму 
та їх впро ва дження у вироб ницт во», при-
свя чену акту аль ним питан ням фун да мен-
таль них та при клад них дос лі джень з роз-
роб лення сучас них елект ро хі міч них дже-
рел живлення. В обго во ренні взяли участь 
ака де мік НАН Укра їни Б. Патон, ака де мік-
сек ре тар Від ді лення меха ніки НАН Укра їни, 
дирек тор Інсти туту гео тех ніч ної меха ніки 
ім. М. С. Поля кова НАН Укра їни ака де мік 
НАН Укра їни А. Булат, заступ ник керів ника 
інфор ма ційно-ана лі тич ного управ ління Між-
на род ної нау ково-про мис ло вої кор по ра ції 
«ВЕС ТА» кан ди дат тех ніч них наук О. Єфи-
менко, заві ду вач кафедри фізико-тех ніч ного 
факуль тету Дніп ро пет ровсь кого наці о наль-
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ного уні вер си тету ім. Олеся Гон чара док тор 
фізико-ма те ма тич них наук, про фе сор О. При-
хо дько.

На основі резуль та тів нау ко вих дос лі джень 
Інсти тут транс порт них сис тем і тех но ло гій 
НАН Укра їни запро по ну вав більше 100 нових 
тех но ло гіч них рішень на рівні вина хо дів, які 
захи щені патен тами Укра їни. Їх реа лі за ція 
дала змогу роз ро бити нові тех но ло гії вироб-
ництва аку му ля тор ної про дук ції, а також 
тех но ло гії пере робки від пра цьо ва них свин-
цево-кис лот них аку му ля то рів, які знайшли 
вті лення при будів ництві 10 нових сучас них 
висо ко тех но ло гіч них заводів.

Було від зна чено важ ли вість та зна чу щість 
для еко но міки дер жави питань ство рення 
сучас ної кон ку рен тосп ро мож ної про дук ції 
сві то вого рівня.

На го ло шу ва лось, що укра ї нська про мис-
ло вість сьо годні має пот ребу в аку му ля то-
рах індуст рі аль ного при зна чення, сис те мах 
нако пи чення енер гії для транс порту та віт-
ро со няч них енер го ге не ру ю чих сис тем. Тому 
Інсти туту транс порт них сис тем і тех но ло-
гій НАН Укра їни необ хідно скон цент ру вати 
зусилля на під го товці нових інно ва цій них 
про ек тів, у тому числі на пошуку пар т не рів 
для їх реа лі за ції, з метою нала го дження віт-
чиз ня ного вироб ництва елект ро хі міч них дже-
рел жив лення різ ного при зна чення, що мають 
попит на ринку.

Ак ту аль ним також є питання віт чиз ня-
ного вироб ництва літі є вих дже рел струму. 
Ще у 80-х роках за роз роб ками Інсти туту 
загаль ної та неор га ніч ної хімії ім. В. І. Вер-
надсь кого НАН Укра їни була ство рена тех-
но ло гічна лінія з їх вироб ництва. Але подаль-
шого роз витку тех но ло гія не отри мала, і сьо-
годні в Укра їні ця галузь вироб ництва фак-
тично від сутня, при тому, що Укра їна вхо дить 
у десятку країн світу за запа сами літію.

Вра хо ву ючи важ ли вість тех но ло гій ство-
рення літі єво-іон них дже рел струму, пре-
зи дія НАН Укра їни дору чила від ді лен ням 
меха ніки, фізико-тех ніч них про блем мате рі-
а лоз навства та хімії НАН Укра їни при ді ляти 
пер шо чер гову увагу роз витку та коор ди на ції 

від по від них фун да мен таль них і при клад них 
дос лі джень.

Пре зи дія НАН Укра їни ухва лила про ект 
пос та нови з цього питання (Прес-ре ліз за під-
сум ками засі дання пре зи дії НАН Укра їни 
23 квітня 2014 р. // Наці о нальна ака де мія 
наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua).

***
Пре зи дія НАН Укра їни заслу хала 

та обго во рила інфор ма цію ака де міка-сек-
ре таря Від ді лення фізики і аст ро но мії НАН 
Укра їни ака де міка НАН Укра їни В. Лок-
тєва про резуль тати роз гляду на роз ши ре-
ному засі данні Бюро від ді лення звіту про 
нау кову та нау ково-ор га ні за ційну діяль-
ність Інсти туту мета ло фі зики ім. Г. В. Кур-
дю мова НАН України

У допо віді та висту пах від зна ча лося, 
що в Інсти туті мета ло фі зики ім. Г. В. Кур дю-
мова НАН Укра їни здійс ню ються фун да мен-
тальні та при кладні дос лі дження за акту аль-
ними напря мами фізики твер дого тіла, зок-
рема фізики мета ліч ного стану, і отри мано 
низку важ ли вих резуль та тів.

Вста нов лено коре ля ції між наяв ністю спо-
лук заліза у вугіллі і вміс том метану в шах-
тах Донець кого вугіль ного басейну та про де-
мо нст ро вано гене ру вання метану з гра фіту, 
що також захи щено патен том України.

Роз роб лено тех но ло гічні схеми одер жання 
висо кої конс трук цій ної міц ності ста ле вих 
виро бів шля хом ком бі на ції холод ної плас-
тич ної дефор ма ції та ефекту непов ної гомо-
ге ні за ції аус те ніту при швид кіс ному без гра-
ді єнт ному нагрі ванні, а також фізичні основи 
тех но ло гії отри мання висо ко міц них ста нів 
у метас та біль них бета-ти та но вих спла вах 
та тех но ло гічні режими виго тов лення висо ко-
міц них дета лей з тита но вих спла вів аеро кос-
міч ного при зна чення.

За про по но вано метод син тезу тита но вих 
спла вів різ ного хіміч ного складу з гете ро ген-
них дис перс них сис тем на основі навод не ного 
титану.

Вста нов лено вза є мо з в’я зок рід кого, аморф-
ного і крис та ліч ного струк тур ного ста нів 
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речо вини і пока зано, що висо ко тем пе ра тур-
ний струк тур ний стан збе рі га ється при охо-
ло дженні та успад ко ву ється при амор фі за ції, 
що впли ває на фізичні влас ти вості аморф них 
сплавів.

Роз роб лено неруй нівні методи низь ко е нер-
ге тич ної елект рон ної спект рос ко пії для поша-
ро вого ана лізу з моно ша ро вим роз ді лен ням 
фізико-хі міч них влас ти вос тей нано роз мір ної 
поверх не вої області в мета ліч них сплавах.

Відзна ча лося, що інсти тут активно здійс-
нює патентні дос лі дження з подаль шим ство-
рен ням комер ційно при ваб ли вих розробок.

Ре зуль тати шіс тьох інно ва цій них про-
ек тів були пред став лені на між на род них 
вистав ко вих захо дах, зок рема й за межами 
України.

В інсти туті вида ється між на род ний нау-
ково-тех ніч ний жур нал «Метал ло фи зика 
и новей шие тех но ло гии», який вхо дить у нау-
ко мет ричну базу даних SCOPUS, огля до вий 
нау ко вий жур нал «Успехи физики метал лов» 
та збір ник нау ко вих праць «Нано сис теми, 
нано ма те рі али, нано тех но ло гії».

При інсти туті пра цю ють дві спе ці а лі зо вані 
ради із захисту док торсь ких та кан ди датсь ких 
дисер та цій, готу ються нау кові кадри через 
аспі ран туру та док то ран туру в галузі фізико-
ма те ма тич них наук.

Пре зи дія НАН Укра їни вод но час зазна-
чила, що в діяль ності Інсти туту мета ло-
фі зики ім. Г. В. Кур дю мова НАН Укра їни 
є певні недо ліки та неви рі шені про блеми. Зок-
рема, недо ста т ньо активно ведеться робота 
з комер ці а лі за ції нау ко вих роз ро бок; слід 
пок ра щити діяль ність уста нови, спря мо вану 
на під го товку резерву керів них нау ко вих кад-
рів; на низь кому рівні вза є мо дія тео ре тич них 
і екс пе ри мен таль них під роз ді лів; пот ре бує 
онов лення парк нау ко вого облад нання в біль-
шості відділів.

У цілому пре зи дія НАН Укра їни пози-
тивно оці нила нау кову та нау ково-ор га ні-
за ційну діяль ність Інсти туту мета ло фі зики 
ім. Г. В. Кур дю мова НАН Укра їни й затвер-
дила про ект пос та нови з цього питання (Прес-
ре ліз за під сум ками засі дання пре зи дії НАН 

Укра їни 23 квітня 2014 р. // Наці о нальна ака-
де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua).

***
Ана ліз тер мо га зо ди на міч ного стану 

нового без печ ного кон файн менту і об’єкта 
«Укрит тя»

Нова захисна спо руда об’єкта «Укрит тя» 
Чор но бильсь кої АЕС – Новий без печ ний 
кон файн мент (НБК) має гаран ту вати без-
пеку цього об’єкта на най ближчі 100 років 
і дати мож ли вість у май бу т ньому вилу чити 
пали вов місні мате рі али та кон ди ці о ну вати 
їх для подаль шого без печ ного збе рі гання. 
Кон файн мент – це уні каль ний інже нерно-
тех ніч ний бага то функ ці о наль ний ком плекс, 
основ ним завдан ням якого є перет во рення 
об’єкта «Укрит тя» на еко ло гічно без печну 
сис тему. НБК дасть змогу обме жити раді а-
цій ний вплив об’єкта «Укрит тя» на навко-
лишнє середо вище, при чому як під час нор-
маль ної його екс плу а та ції, так і в разі виник-
нення ава рій них ситу а цій, які можуть ста тися 
в про цесі демон тажу неста біль них конс трук-
цій чи під час вико нання робіт з вилу чення 
ядер ного палива. Новий без печ ний кон файн-
мент скла да ється з основ ної спо руди, яка має 
аркову конс трук цію, сис тем конт ролю і під-
тримки екс плу а та ції та допо між них спо руд. 
Однією з най важ ли ві ших сис тем під тримки 
екс плу а та ції кон файн менту є сис тема вен ти-
ля ції, яка має забез пе чу вати функ ці о ну вання 
НБК. Про ек ту вання, будів ництво та вве дення 
в екс плу а та цію НБК здійс нює між на род ний 
кон сор ціум NOVARKA. Завер шення будів-
ництва запла но вано на кінець 2015 р. Після 
про ве дення тен дера кон сор ціум NOVARKA 
дору чив фахів цям Інсти туту тех ніч ної теп-
ло фі зики НАН Укра їни вико нати від по відні 
роботи з ана лізу пра цез дат ності сис теми вен-
ти ля ції та тер мо га зо ди на міч ного стану кон-
файн менту за різ них клі ма тич них умов його 
екс плу а та ції.

Учені інсти туту роз ро били ори гі нальну 
три ви мірну роз ра хун кову модель тер мо га зо-
ди на міч ного стану НБК, об’єкта «Укрит тя», 
фун да мен тів і ґрун тів з ура ху ван ням основ-
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них фізич них про це сів, що вини ка ють у цій 
склад ній системі.

Мо дель пройшла все бічне тес ту вання 
та пере вірку від по від ності екс пе ри мен таль-
ним даним. На її основі вико нано цикл дос лі-
джень з ана лізу тер мо га зо ди на міч ного стану 
та воло гості НБК і об’єкта «Укрит тя», який 
дав змогу пере ві рити пра цез дат ність і про-
вести опти мі за цію склад ної сис теми вен ти ля-
ції НБК в умо вах нор маль ної та ава рій ної екс-
плу а та ції, а також виявити умови утво рення 
радіо ак тив ного кон ден сату на поверх нях НБК 
та об’єкта «Укрит тя» при зміні сезо нів року 
і дов го стро ко вій екс плу а та ції кон файн менту.

Ре зуль тати дос лі джень засвід чили пра-
цез дат ність сис теми вен ти ля ції в діа па зоні 
зада них клі ма тич них умов. Роз роб лену три-
ви мірну модель тер мо га зо ди на міч них про-
це сів у НБК і об’єкті «Укрит тя» пла ну ється 
також вико рис тати для ана лізу та про гно-
зу вання поши рення радіо ак тив ного пилу 
все ре дині й вики дів за межі НБК під час 
демон тажу буді вель них кон-ст рук цій об’єкта 
«Укрит тя» (Із зали засі дань пре зи дії НАН 
Укра їни // Віс ник НАН Укра їни. – 2014. – 
№ 3. – С. 3–4).

***
Зу сил лями віт чиз ня них фахів ців 

з низки нау ко вих уста нов роз роб лено еко-
ло гічно чисту тех но ло гію вироб ництва рос-
лин ного біл ка

 У резуль таті гли бо кого вивчення біо ло гіч-
них меха ніз мів функ ці о ну вання такого уні-
каль ного явища, як сим бі о тична азот фік са ція, 
спіль ними зусил лями віт чиз ня них фахів ців 
з низки нау ко вих уста нов – Інсти туту кор мів 
та сільсь кого гос по дарства Поділля НААН 
Укра їни, Інсти туту фізі о ло гії рос лин і гене-
тики НАН Укра їни, ННЦ «Інсти тут зем ле-
робства НААН», Наці о наль ного уні вер си тету 
біо ре сур сів і при ро до ко рис ту вання Укра їни 
та Від кри того між народ ного уні вер си тету 
роз витку людини «Укра ї на» – роз роб лено еко-
ло гічно чисту тех но ло гію вироб ництва рос-
лин ного білка з вико рис тан ням сим бі о тич ної 
вза є мо дії мік ро ор га ніз мів з бобо вими рос ли-

нами. Її ефек тив ність зумов лено такими скла-
до ви ми:

– удо ско на лена схема вироб ництва пре па-
ра тів на основі сим бі от роф них азот фік са то-
рів завдяки вве денню в поживне середо вище 
неве ли ких доз рос лин ного лек тину, фла во-
но ї дів, деяких регу ля то рів росту рос лин або 
високо-дис перс них мате рі а лів, що істотно 
збіль шує вихід бак те рі аль ної біо маси за одно-
час ного змен шення витрат сиро вини та елект-
ро е нер гії;

– ви ко рис тання нових шта мів азот фік су-
ю чих мік ро ор га ніз мів, здат них утво рю вати 
ефек тив ний сим біоз за неспри ят ли вих умов 
довкілля (низь ких тем пе ра тур, недо ста т нього 
зво ло ження, хло ридно-суль фат ного засо-
лення ґрун тів та забруд нення їх важ кими 
мета ла ми);

– за лу чення в сіво зміни нових сор тів 
та ліній бобо вих рос лин (соя, горох) з під ви-
ще ною здат ністю до симбіозу.

Роз роб лена тех но ло гія має широ ко масш-
табне впро ва дження. Дове дено, що вико рис-
тання сим бі о тично фік со ва ного азоту сприяє 
зде шев ленню білка в 10 разів порів няно 
з вне сен ням міне раль них азот них доб рив. 
Ефек тивне вико рис тання бобово-ри зо бі аль-
них сис тем із засто су ван ням перед по сів ної 
бак те ри за ції насіння дає змогу еко но мити 
до 90 кг/га міне раль ного азоту, отри му вати 
еко ло гічно чисту про дук цію, сприяє збе ре-
женню родю чості ґрун тів, забез пе чує при-
бу ток до 2100 грн/га залежно від куль тури, 
а загаль ний еко но міч ний ефект від впро ва-
дження резуль та тів цієї роботи ста но вить 
бли зько 1 млрд грн на рік (Пет ри ченко В. Ф., 
Коць С. Я. Сим бі о тичні сис теми у сучас-
ному сільсь ко гос по дарсь кому вироб ництві 
// Віс ник НАН Укра їни. – 2014. – № 3. – 
С. 64).

***
В Інсти туті риб ного гос по дарства НААН 

від бу лося засі дання загаль них збо рів Від-
ді лення зоо тех нії НААН, на якому роз гля-
да лись основні резуль тати його діяль ності, 
здо бутки й завдан ня
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У допо віді ака де міка-сек ре таря Від ді-
лення зоо тех нії НААН О. Жукорсь кого акцент 
був зроб ле ний на діяль ності нау ко вих уста нов 
з вирі шення акту аль них про блем галузі тва-
рин ництва. Нау ковці інсти ту тів від ді лення 
тра ди ційно займа лися вирі шен ням трьох 
основ них нау ково-прак тич них про блем: удо-
ско на лен ням існу ю чих та ство рен ням нових 
висо коп ро дук тив них гено ти пів сільсь ко гос-
по дарсь ких тва рин; роз роб лен ням нових, 
ефек тив них тех но ло гій вироб ництва про-
дук ції тва рин ництва і сис тем годівлі тва рин; 
одер жан ням нових знань з фізі о лого-бі о хі міч-
них основ під ви щення про дук тив ності сільсь-
ко гос по дарсь ких тварин.

…Ра зом з тим, необ хідно наго ло сити 
на слаб ких міс цях у діяль ності нау ко вих цен-
трів від ді лення – мож ливо визнати певне від-
ста вання щодо: засто су вання перс пек тив них 
досяг нень і впро ва дження роз ро бок з про блем 
гене тики та біо тех но ло гії у прак тичне вироб-
ництво галузі тва рин ництва; ство рення наці-
о наль ної сис теми селек ції у тва рин ництві; 
тех ніко-еко но міч ного обґрун ту вання нових 
і удо ско на лення існу ю чих тех но ло гій про-
мис ло вого вироб ництва; зоо тех ніч них вимог, 
ескіз них про ек тів сто совно ство рення об’єк-
тів тва рин ництва (молоч ного і м’яс ного ско-
тарства, сви нарства, вів чарства, конярства, 
кро лів ництва та пта хів ницт ва).

Ре аль ністю сьо го дення є втрата віт чиз ня-
них пози цій з нау ко вого супро воду селек цій-
ного і тех но ло гіч ного забез пе чення вели ко-
то вар ного про мис ло вого пта хів ництва, поси-
лення екс пан сії зару біж них тех но ло гій у про-
мис ло вому сви нарстві. Для успіш ної кон ку-
рен ції нау ко вим уста но вам від ді лення необ-
хідно кар ди нально змі нити під ходи до тех но-
ло гіч них роз ро бок, вилу чивши фраг мен тар-
ність, опи со вість, декла ра тив ність, та пере-
йти до між на род них стан дар тів роз роб лення 
тех но ло гій як комер цій ного про дукту. Частка 
висо кок ва лі фі ко ва них нау ко вих кад рів – док-
то рів і кан ди да тів наук, які були заді яні для 
вирі шення завдань галузі, ста но вить лише 
52 %. Про блема забез пе чення кад рами вищої 
ква лі фі ка ції в уста но вах від ді лення зали ша-

ється акту аль ною, особ ливо для Інсти туту 
бджіль ництва.

Сьо годні діяль ність нау ко вих уста нов 
від ді лення має бути тісно пов’я зана з вирі-
шен ням акту аль них про блем галузі на замов-
лення централь ного органу управ ління АПК 
дер жави, галу зе вих гро мадсь ких, про фе-
сій них орга ні за цій і об’єд нань. На подаль-
ший роз ви ток заслу го вує нау ко вий супро-
від тва рин ництва в дос лід них гос по дарст вах 
НААН. Наступ ним завдан ням є роз ви ток 
нау ко вих дос лі джень за визна че ними пріо ри-
тет ними напря мами аграр ної науки Укра їни, 
під три мання кон ку рен тосп ро мож ності віт-
чиз ня ної зоо тех ніч ної науки та забез пе чення 
нау ково-тех ніч ного про гресу за основ ними 
орга ні за ційно-тех но ло гіч ним скла до вими 
вироб ництва кон ку рен тосп ро мож ної тва рин-
ниць кої про дук ції (Про загальні збори Від ді-
лення зоо тех нії НААН // Наці о нальна ака-
де мія аграр них наук Укра їни (http://uaan.
gov.ua). – 2014. – 30.04).

***
Фун дус-сис тема огляду ока, роз роб лена 

укра ї нсь кими вче ними, дає мож ли вість 
самос тійно здійс ню вати конт роль стану 
судин сіт ківки ока люди ни

За свід чен нями меди ків, про блеми, пов’я-
зані із сіт ків кою, є одними з най більш поши-
ре них серед очних захво рю вань. При цьому 
дуже важ ливе зна чення для збе ре ження зору 
має їх вчасна діаг нос тика та ліку вання.

Укра ї нські вчені ство рили уні каль ний 
при лад (фун дус-сис те ма), за допо мо гою якого 
людина самос тійно може про во дити огляд 
сіт ківки та мік ро су дин свого ока. Дія при-
ладу базу ється на мето диці тра н сск ле раль-
ного про сві чу вання, що дає змогу вияв ляти 
дефекти судин ної обо лонки ока за допо мо гою 
дже рел світла.

Ро бота над при ла дом про во ди лася в тіс ній 
спів праці меди ків, фізи ків, IT-спе ці а ліс тів.

На сьо годні нау ковці роз ро били дві вер сії 
фун дус-сис теми огляду ока: ста ці о нарна (для 
про фе сій них офталь мо ло гів) та пор та-
тивна (для самос тій ного конт ролю паці єн том).
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Де тально про роз робку та її засто су вання 
в про грамі «Золо тий запас Укра їни. Фун-
дус» теле ка налу БТБ: https://www.youtube.
com/watch?v=O4 fA_uyrchQUxLijEyhqw
7 KLt0 Wu&index=1 (Фун дус-сис тема огляду 
ока, роз роб лена укра ї нсь кими вче ними, 
дозво ляє самос тійно здійс ню вати конт роль 
стану судин сіт ківки ока людини // Наці о-
нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.
nas.gov.ua). – 2014. – 14.04).

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

22 квітня 2014 р. у рам ках робо чого візиту 
в Укра їну деле га ція ЮНЕСКО на чолі 
з Гене раль ним дирек то ром ЮНЕСКО 
І. Боко вою від ві дала Наці о нальну ака де-
мію наук Укра ї ни

Під час пере бу вання деле га ції в пре зи-
дії НАН Укра їни Гене раль ним дирек то ром 
ЮНЕСКО І. Боко вою та заступ ни ком міністра 
закор дон них справ Укра їни, голо вою Наці о-
наль ної комі сії Укра їни у спра вах ЮНЕСКО 
Д. Луб ківсь ким була про ве дена цере мо нія 
спец по га шення пошто вої марки, при свя че ної 
60-річчю членства Укра їни в ЮНЕСКО.

У рам ках візиту деле га ції від бу лася Про-
то кольна зустріч із заступ ни ком міністра 
закор дон них справ Укра їни Д. Луб ківсь ким, 
мініст ром освіти і науки Укра їни С. Кві том, 
мініст ром куль тури Укра їни Є. Нищу ком, 
пре зи ден том Наці о наль ного олім пійсь кого 
комі тету Укра їни С. Буб кою, віце-пре зи ден-
том НАН Укра їни ака де мі ком НАН Укра їни 
А. Заго род нім. Під час роз мови було обго во-
рено основні напрями та перс пек тиви подаль-
шої спів праці Укра їни та ЮНЕСКО.

Де ле га ція ЮНЕСКО також взяла участь 
в уро чис тому засі данні пре зи дії НАН Укра-
їни, при свя че ному 60-річчю вступу Укра-
їни до ЮНЕСКО.

У віталь ному слові до учас ни ків заходу 
пре зи дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра-
їни ака де мік Б. Патон зазна чив: «60-річчя 
вступу Укра їни до ЮНЕСКО, яке ми від зна ча-

ємо в цьому році, є непе ре січ ною подією для 
всіх орга ні за цій, при чет них до сфер діяль-
ності ЮНЕСКО». Далі він наго ло сив на тому, 
що ака де мія бере активну участь у про гра мах 
ЮНЕСКО прак тично весь цей час. З 1960 р. 
вза є мо дія з Між уря до вою оке а но гра фіч ною 
комі сією у складі ЮНЕСКО стала від по ві-
даль ністю ака де мії, а пред став ники НАН 
Укра їни вхо дять до складу цього між на род-
ного органу.

Б. Патон у сво єму виступі звер нув увагу 
на те, що з 1973 р. плідно пра цює Наці о наль-
ний комі тет Укра їни з про грами ЮНЕСКО 
«Людина та біос фе ра». Зок рема, за дору чен-
ням Сек ре та рі ату ЮНЕСКО цим комі те том 
були під го тов лені про по зи ції до про екту 
«Стра те гії дій ЮНЕСКО щодо змін клі ма ту», 
ство рено наці о нальну мережу з восьми біос-
фер них резер ва тів ЮНЕСКО в Укра їні, три 
з яких стали транс кор дон ними. Вклю чення 
остан нього – «Західне Поліс ся» – до Всес ві-
т ньої мережі біос фер них резер ва тів від бу лося 
у 2012 р.

Значну роль у роз витку спів ро біт ництва 
з ЮНЕСКО від іг рає участь Між на род ного 
нау ково-нав чаль ного центру інфор ма цій них 
тех но ло гій і сис тем НАН Укра їни в про гра-
мах ЮНЕСКО з питань освіти. Уря дом Укра-
їни центр було визна чено Наці о наль ним коор-
ди на то ром Між уря до вої про грами ЮНЕСКО 
«Інфор ма ція для всіх». На його базі ство рено 
також кафедру ЮНЕСКО.

Було також наго ло шено, що активну 
участь беруть уста нови ака де мії й у реа лі-
за ції про грами ЮНЕСКО «Пам’ять сві ту», 
спря мо ва ної на по пуля ри за цію доку мен таль-
ної спад щини. Зок рема, най більш зна ко вим 
стало про ве дення в мину лому році під егі дою 
ЮНЕСКО Між на род ної нау ко вої кон фе рен ції 
«Воло ди мир Вер надсь кий: біос фера і циві лі-
за ція в ХХІ ст.». Важ ли вими є й спільні дії 
у про ек тах ЮНЕСКО «Сві това циф рова біб-
лі о те ка» й «Ство рення ката логу «Біб лі о тека 
Хреп то ви чів».

Та кож пре зи дент НАН Укра їни від зна-
чив вклю чення 200-річчя від дня наро дження 
вели кого укра ї нсь кого поета і худож ника 
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Т. Шев ченка до кален даря пам’ят них дат, 
що від зна ча ються за участі ЮНЕСКО. У рам-
ках під го товки до цього слав ного юві лею 
Наці о нальна ака де мія наук видала уні кальну 
ака де мічну «Шев чен ківську енцик ло пе дію» 
й Повне зіб рання тво рів Т. Г. Шев ченка, а її 
вчені ство рили нау ково-ос віт ній інтер нет-
пор тал, при свя че ний життю і твор чій спад-
щині Вели кого Кобзаря.

Як зазна чив ака де мік Б. Патон, велике зна-
чення має під тримка з боку ЮНЕСКО Між-
на род ної асо ці а ції ака де мій наук (МААН) – 
неуря до вої орга ні за ції, яка об’єд нує наці о-
нальні ака де мії наук біль шості країн коли-
ш нього СРСР. У 2012 р. ЮНЕСКО при йн-
яла рішення під ви щити рівень пар т нерства 
з МААН, над авши цій асо ці а ції кон суль та тив-
ний статус.

«Ми будемо й над алі під три му вати та роз-
ви вати зв’язки Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни з ЮНЕСКО», – під крес лив пре зи-
дент НАН Укра їни Б. Патон та висло вив спо-
ді вання, що така спів праця буде плід ною 
і корис ною для всіх сторін.

Пре зи дент Малої ака де мії наук член-ко-
рес пон дент НАН Укра їни С. Дов гий та дирек-
тор Інсти туту про блем реєст ра ції інфор ма ції 
НАН Укра їни ака де мік НАН Укра їни В. Пет-
ров у своїх висту пах на уро чис тому засі данні 
пре зи дії НАН Укра їни запро по ну вали для 
ЮНЕСКО цікаві напрями спів праці. Ішлося 
про залу чення орга ні за ції до широ кої по пуля-
ри за ції у світі уні каль ного нау ково-ос ві т нього 
інтер нет-пор талу, при свя че ного Тарасу Шев-
ченку, «Пог ляд крізь час». Також було пору-
шено важ ливу про блему дов гот ри ва лого збе-
рі гання інфор ма ції, шляхи роз в’я зання якої 
запро по ну вали вчені ака де мії, ство ривши 
тех но ло гію збе рі гання інфор ма ції на сап фі ро-
вих оптич них дис ках. Особ ли вої ваги зазна-
чена роз робка набу ває у кон тексті збе ре ження 
куль тур ної спад щини людства.

Під час свого виступу І. Бокова також від-
зна чила плідну спів працю ЮНЕСКО та НАН 
Укра їни, яка має гли боке коріння. «Я при їхала 
для того, щоб ще раз під твер дити мою гли-
боку під тримку нашому пар т нерству і спів-

ро біт ництву у таких важ ли вих напря мах, 
як під ви щення рівня освіти серед насе лення, 
захист біос фери і збе ре ження біо різ но ма ніття, 
охо рона та збе ре ження укра ї нсь кої мате рі аль-
ної та нема те рі аль ної куль тур ної спад щини, 
ста лий роз ви ток», – наго ло сила Гене раль ний 
дирек тор ЮНЕСКО.

Під су мо ву ючи, І. Бокова подя ку вала укра-
ї нсь кому уряду, НАН Укра їни та всьому укра-
ї нсь кому народу за під тримку іде а лів і цін-
нос тей ЮНЕСКО.

Ака де мік Б. Патон уро чисто пові до мив, 
що Рада Між на род ної асо ці а ції ака де мій наук 
при йн яла рішення про наго ро дження І. Боко-
вої дип ло мом та медаллю МААН «За спри-
яння роз витку нау ки». Віта ючи І. Бокову, 
пре зи дент ака де мії вру чив наго роду, а також 
пода ру вав Наці о наль ний атлас Укра їни – уні-
кальне видання про істо рію, еко но міку, куль-
туру та інші сфери життя нашої дер жави. Ака-
де мік Б. Патон ще раз подя ку вав Гене раль ному 
дирек тору ЮНЕСКО за увагу до Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни та поба жав подаль шої 
плід ної спів праці з Наці о наль ним комі те том 
у спра вах ЮНЕСКО та з усіма укра ї нсь кими 
орга ні за ці ями (Деле га ція ЮНЕСКО на чолі 
з Гене раль ним дирек то ром Іри ною Боко вою 
взяла участь в уро чис тому засі данні Пре-
зи дії НАН Укра їни, при свя че ному 60-річчю 
вступу Укра їни до ЮНЕСКО // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2014. – 23.04).

***
Пре зи дент Наці о наль ної ака де мії наук 

Укра їни ака де мік Б. Патон став лау ре а-
том Між дер жав ної пре мії «Зірки спів друж-
нос ті»

На чер го вому засі данні пре зи дії НАН 
Укра їни 23 квітня 2014 р. пре зи денту Наці-
о наль ної ака де мії наук Укра їни ака де міку 
Б. Патону було вру чено почес ний знак і дип-
лом лау ре ата Між дер жав ної пре мії «Зірки 
Спів друж нос ті» в галузі науки і освіти.

Між дер жавна пре мія «Зірки Спів друж-
нос ті» засно вана Радою з гума ні тар ного спів-
ро біт ництва СНД і Між дер жав ним фон дом 
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гума ні тар ної спів праці дер жа в-учас ниць 
СНД у 2009 р. Вона вру ча ється щорічно 
за най більш зна чущі досяг нення в галузі 
науки і освіти, у галузі куль тури і мис тецтва, 
а також у галузі гума ні тар ної діяль ності (три 
номі на ції) (Пре зи дент Наці о наль ної ака-
де мії наук Укра їни ака де мік Б. Є. Патон 
став лау ре а том Між дер жав ної пре мії 
«Зірки спів друж нос ті»  // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2014. – 24.04).

***
ДП «КБ «Пів ден не»» спільно з НАН 

Укра їни роз ши рю ють залу чення ака де міч-
них уста нов до вико нання дос лідно-ко нст-
рук торсь ких робіт

24 квітня 2014 р. від бу лося засі дання 
Коор ди на цій ної ради з орга ні за ції спіль них 
робіт ДП «КБ «Пів ден не» та нау ко вих уста-
нов Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, при-
свя чене 60-річчю від дня засну вання Конс-
трук торсь кого бюро «Пів ден не».

У пер шій час тині засі дання було роз-
гля нуто та про ана лі зо вано хід вико нання 
плану спіль ної нау ково-дос лід ної діяль ності 
ДП «КБ «Пів ден не»» та нау ко вих уста нов 
НАН Укра їни на 2014 р. Учас ни ками заходу 
були окрес лені основні резуль тати про ве-
де ної роботи, про блемні питання, що вини-
кли перед віт чиз ня ною кос міч ною галуззю, 
а також подальші кроки спів праці орга ні за-
цій. (Гене ральну угоду про спів працю у галузі 
ство рення ракетно-кос міч ної тех ніки (РКТ) 
було під пи сано у 2012 р. Того ж року був 
затвер дже ний перс пек тив ний план спіль ної 
діяль ності до 2017 р., який міс тить 93 теми 
кон к рет них дос лі джень з основ них нау ко вих 
напря мів ство рення РКТ).

Під час засі дання було обго во рено осно-
вні напрями нау ко вого супро воду уста но-
вами ака де мії вирі шення акту аль них задач 
баліс тики, аеро ди на міки, теп ло об міну, наван-
та ження і міц ності конс трук цій, ство рення 
нових мате рі а лів, твер до па лив них і рідин них 
дви гу нів, сис тем управ ління ракетно-кос міч-
ною тех ні кою. Крім того, пору шено питання 

вида лення кос міч ного сміття з навко ло зем них 
орбіт.

За слу хавши допо віді гене раль ного конс-
трук тора, гене раль ного дирек тора ДП «КБ 
«Пів ден не»» О. Дег тя рева та віце-пре зи-
дента НАН Укра їни ака де міка НАН Укра їни 
А. Нау мовця, Коор ди на ційна рада зазна чила, 
що спільні дос лі дження про во дяться за ухва-
ле ним пла ном, пос тійно пог либ лю ється вза-
є мо дія орга ні за цій, уже досяг нуто кон к ретні 
резуль тати. Разом з тим перед ракетно-кос-
міч ною галуззю вини ка ють нові про блеми, 
що пот ре бу ють спіль ного роз в’я зання.

Та кож Коор ди на ційна рада роз гля нула 
та при йн яла за основу про ект плану спіль ної 
нау ково-дос лід ної діяль ності на 2015 р.

Друга час тина зустрічі пройшла в уро чис-
тій атмос фері й була при свя чена визнач ній 
події – 60-річчю від дня засну вання сла вет-
ного Конс трук торсь кого бюро «Пів ден не». 
Від кри ва ючи захід, пре зи дент НАН Укра їни 
ака де мік НАН Укра їни Б. Патон від зна чив, 
що ство рене у складні пово єнні роки конс-
трук торське бюро за час свого існу вання про-
йшло слав ний шлях тру до вого під не сення 
і блис ку чих пере мог. «Завдяки конс трук-
торсь кому генію та само від да ній твор чій 
праці пра ців ни ків КБ «Пів ден не» було ство-
рено декілька поко лінь ракет ної тех ніки, яка 
за бага тьма пара мет рами не пос ту па лася зару-
біж ним ана ло гам і навіть вагомо пере вер шу-
вала їх», – наго ло сив пре зи дент академії.

Та кож він під крес лив, що Конс трук-
торське бюро «Пів ден не» ім. М. К. Янге ля» 
і Наці о нальна ака де мія наук Укра їни мають 
давні добрі тра ди ції спіль ного вирі шення 
склад них завдань та нау ково-тех ніч них про-
блем обо ронно-про мис ло вого ком плексу. 
«І сьо годні за актив ного спри яння Гене раль-
ного конс трук тора – Гене раль ного дирек тора 
Конс трук торсь кого бюро «Пів ден не» док тора 
тех ніч них наук Олек сандра Вік то ро вича Дег-
тя рева уста нови нашої Ака де мії у тіс ній вза-
є мо дії з Конс трук торсь ким бюро вирі шу ють 
нагальні про блеми кос міч ної галузі. Певен, 
що плідна спів праця укра ї нсь ких раке то бу-
дів ни ків з ака де міч ною нау кою і над алі спри-
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я тиме зміц ненню нау ково-тех ніч ного і вироб-
ни чого потен ці алу Укра їни, подаль шому ста-
нов ленню її як кос міч ної дер жа ви», – зазна чив 
ака де мік Б. Патон.

У сво єму виступі О. Дег тя рев зро бив наго-
лос на тому, що КБ «Пів ден не» вда лося роз-
ви нути ракетно-кос мічну галузь у неза леж ній 
Укра їні і збе регти сві то вий рівень її кон ку-
рен тосп ро мож ності. Під час уро чис того зіб-
рання також висту пили члени пре зи дії НАН 
Укра їни ака де міки НАН Укра їни В. Гор бу лін 
і Я. Яцків, дирек тор Аеро кос міч ного інсти-
туту Наці о наль ного аві а цій ного уні вер си тету 
В. Шмаров.

Ве лику заці кав ле ність усіх при сут ніх 
викли кали про де мо нст ро ва ний кіно фільм 
і пре зен то вані книги, при свя чені 60-річчю 
КБ «Пів ден не».

Уро чис тим момен том засі дання стало 
наго ро дження його учас ни ків юві лей ними 
меда лями та дип ло мами КБ «Пів ден не» 
за осо бис тий вне сок у ство рення кра щих 
зраз ків ракетно-кос міч ної тех ніки (24 квітня 
2014 р. від бу лося засі дання Коор ди на цій ної 
ради з орга ні за ції спіль них робіт ДП «КБ 
«Пів ден не» та нау ко вих уста нов НАН 
Укра їни, при свя чене 60-річчю від дня засну-
вання Конс трук торсь кого бюро «Пів ден не» 
// Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://
www.nas.gov.ua). – 2014. – 25.04).

***
У Мініс терстві соці аль ної полі тики 

Укра їни від бу лася Між на родна нау ково-
прак тична кон фе рен ція «Радіо е ко ло-
гія-2014»

Чор но бильська катаст рофа поро дила вели-
чезну кіль кість еко ло гіч них про блем, які 
навіть через 28 років не втра тили своєї гост-
роти та про дов жу ють поз на ча тися на стані 
довкілля та здо ро в’ї гро ма дян Укра їни. 
Про це 25 квітня йшлося в Мін соц по лі тики 
на Між на род ній нау ково-прак тич ній кон фе-
рен ції «Радіо е ко ло гія-2014».

Се ред її орга ні за то рів – Мініс терство соці-
аль ної полі тики, НАН Укра їни, Мініс терство 
еко ло гії та при род них ресур сів, Радіо бі о ло-

гічне това риство, Дер жавне аге нтство Укра-
їни з управ ління зоною від чу ження, Дер-
жавна еко ло гічна ака де мія піс ля дип лом ної 
освіти та управ ління, Між на родна ака де мія 
наук еко ло гії та без пеки жит тє ді яль ності, 
Інсти тут агро е ко ло гії і при ро до ко рис ту вання, 
Між на родна асо ці а ція «Лікарі Чор но би ля» 
та інші уста нови й орга ні за ції (У Мін соц по лі-
тики від бу лася між на родна нау ково-прак-
тична кон фе рен ція «Радіо е ко ло гія-2014» 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2014. – 25.04).

***
4 квітня під голо ву ван ням пре зи дента 

Наці о наль ної ака де мії педа го гіч них наук 
Укра їни В. Кре меня від бу лися загальні 
збори НАПН. У роботі збо рів взяли участь 
міністр освіти і науки Укра їни С. Квіт; голова 
Комі тету з питань науки і освіти Вер хов ної 
Ради Укра їни Л. Гри не вич; пред став ник Адмі-
ніст ра ції Пре зи дента Укра їни В. Лукомсь кий; 
пре зи дент Спілки рек то рів вищи навчаль них 
закла дів Укра їни, рек тор Київсь кого наці о-
наль ного уні вер си тету ім. Тараса Шев ченка 
Л. Губерсь кий; дійсні члени, члени-ко рес-
пон денти, іно земні члени і почесні ака де-
міки Наці о наль ної ака де мії педа го гіч них наук 
Укра їни та ін.

Пре зи дент НАПН В. Кре мень поін фор му-
вав про діяль ність Наці о наль ної ака де мії педа-
го гіч них наук у 2013 р. та завдання на 2014 р.

У свою чергу міністр освіти і науки С. Квіт 
зазна чив, що у мініс терства є стра те гічні 
завдання, які сто су ються при йн яття нових 
зако нів. Міністр також під крес лив, що Мініс-
терству освіти і науки пот рібно більше спів-
пра цю вати з Наці о наль ною ака де мією педа-
го гіч них наук: зок рема, буде іні ці йо вано, 
що мініс терство від мов ля ти меться від гри-
фу вання під руч ни ків для вищих навчаль них 
закла дів. Вони будуть гри фу ва тися чи схва-
лю ва тися до друку вче ними радами вищих 
навчаль них закла дах чи ака де міч них уста нов, 
у яких пишуться під руч ники. Для серед ньої 
школи пла ну ється ство рити неза лежну інсти-
ту цію, щоб цим не мініс терство займа лося. 
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На думку С. Кві та, час тину цих пов но ва жень 
мініс терство повинно пере дати Наці о наль ній 
ака де мії педа го гіч них наук України.

У виступі голови Комі тету Вер хов ної Ради 
Укра їни з питань науки і освіти Л. Гри не вич 
під крес лю ва лося, що ста тус НАПН Укра-
їни як вищої нау ко вої орга ні за ції перед ба чає 
її активну участь у визна ченні та обґрун ту-
ванні стра те гії різ них напря мів дер жав ної 
осві т ньої полі тики, про ве денні нау ко вої екс-
пер тизи про ек тів зако но дав чих актів і дер-
жав них про грам. У першу чергу це сто су ється 
під го товки нової редак ції ст. 53 Кон сти ту-
ції Укра їни, нової редак ції базо вого Закону 
«Про осві ту», нової редак ції закону про вищу 
освіту, нового закону про нау кову та нау ково-
тех нічну діяль ність тощо.

Ви слов лю ва лося поба жання, щоб НАПН 
Укра їни над ала своє бачення щодо шля хів 
вирі шення низки інших над зви чайно важ ли-
вих питань, таких як роз робка нової моделі 
управ ління нау ко вою сфе рою, зок рема інтег-
ра ції ака де міч ної і уні вер си тетсь кої науки, 
шля хом ство рення спіль них дос лід ниць-
ких під роз ді лів і поши рення нау ково-вик-
ла даць кого суміс ництва (МОН більше спів-
пра цю ва тиме з НАПН // Мініс терство 
освіти і науки Укра їни (http://www.mon.gov.
ua). – 2014. – 4.04; Голова Комі тету Вер хов-
ної Ради Укра їни Л. Гри не вич взяла участь 
у роботі Загаль них збо рів Наці о наль ної ака-
де мії педа го гіч них наук Укра їни // Комі тет 
з питань науки і освіти (http://kno.rada.gov.
ua). – 2014. – 7.04).

***
2014 рік, за рішен нями лис то па до вої сесії 

ЮНЕСКО в Парижі 2013 р., про го ло шено 
Роком Тараса Шев ченка. Юві лейні свят ку-
вання вже від бу лися в Укра їні та в бага тьох 
кра ї нах світу. 17 березня і Наці о нальна біб лі-
о тека Об’єд на ного Коро лівства – Бри танська 
біб лі о тека – при єд на лася до свят ку вання. 
На Шев чен ківсь кому заході з про мо вис тою 
назвою Taras Shevchenko: Beyond the Nation 
із гли бо кими та нова торсь кими допо ві дями 
висту пили док тор P. Фін нін, голова укра ї нсь-

ких сту дій у Кем б ри джсь кому уні вер си теті, 
та П. Фединсь кий, про фе сій ний жур на ліст 
та перек ла дач «Коб за ря» анг лійсь кою мовою. 
Його перек лад «Коб за ря» випус тило видав-
ництво «Гла гос лав» у 2013 р.

Після допо ві дей і при ві тань від дирек ції 
Бри тансь кої біб лі о теки (К. Бра зьє) та Посоль-
ства Укра їни (рад ник-пос лан ник А. Кузь-
мен ко) учас ники юві лей ного свят ку вання 
мали нагоду поди ви тися на деякі скарби 
з Шев чен кі ани Бри тансь кої біб лі о теки. 
Для показу в окре мій кім наті були вистав лені 
три при жит тє вих видання: перше видання 
«Коб за ря» 1840 р., «Коб зар» 1860 р., а також 
закор донне видання вір шів Пуш кіна і Шев-
ченка 1859 р. у Ляйп цігу. Учас ники заходу 
поз на йо ми лися також з неве лич кою час ти-
ною нових над хо джень до укра ї нсь кої колек-
ції. Адже до юві лею Шев ченка в Укра їні та за 
її межами вийшли й далі будуть вихо дити 
дуже цінні видання.

Та ким чином, Шев чен кі ана Бри тансь кої 
біб лі о теки пос тійно зрос тає. Юві лей Шев ченка 
може стати пово рот ним пунк том у зна йомстві 
з твор чістю наці о наль ного поета Укра їни, зок-
рема в анг ло мов ному світі. На жаль, як під-
крес лив у сво єму виступі П. Фединсь кий, укра-
ї нська куль тура і над алі зали ша ється неви ди-
мою для бага тьох дія чів куль тури за межами 
Укра їни. Про бити цей мур «Неба чення Укра-
ї ни» – наше спільне завдання (Кер зюк О. Нові 
над хо дження до шев чен кі ани бри тансь кої 
біб лі о теки // Наці о нальна біб лі о тека Укра-
їни імені В. І. Вер надсь кого (http://www.nbuv.
gov.ua). – 2014. – 4.04).

***
23 квітня 2014 р. з нагоди Всес ві т нього 

дня книги і авторсь кого права в Наці о-
наль ній біб лі о теці Укра їни ім. В. І. Вер-
надсь кого від бу лася пре зен та ція книги-
па м’ят ника «Аль бом пар ти зансь кої слави 
укра ї нсь кого народу у Вели кій Віт чиз ня ній 
війні 1941–1945 рр.»

Це книж кове видання поба чило світ 
у видав ництві ГО «Об’єд нання «Всес віт» 
2012 р. за про гра мою «Укра ї нська кни га» 
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на замов лення Дер жав ного комі тету теле ба-
чення та радіо мов лення України.

Ви дання роз ра хо вано на широку читацьку 
ауди то рію – служ бов ців орга нів дер жав-
ної влади, нау ков ців, викла да чів і сту ден-
тів вищих навчаль них закла дів, кур сан тів, 
учнів загаль но ос віт ніх шкіл та всіх небай ду-
жих до істо рії нашої Віт чизни (Пре зен та ція 
книги-па м’ят ника «Аль бом пар ти зансь кої 
слави укра ї нсь кого народу у Вели кій Віт-
чиз ня ній війні 1941–1945 рр.» // Наці о нальна 
біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого (http://www.nbuv.gov.ua). – 2014. – 29.04).

***
15 квітня 2014 р. «Наці о наль ним інсти ту-

том сер цево-су дин ної хірур гії ім. М. М. Амо-
со ва» спільно з факуль те том біо ме дич ної 
інже не рії Наці о наль ного тех ніч ного уні вер-
си тету Укра їни «Київсь кий полі тех ніч ний 
інсти тут» від бу лася Все ук ра їнська кон фе-
рен ція «Акту альні про блеми та перс пек-
тиви біо ме дич ної інжене рії»

Метою кон фе рен ції було про ве дення 
широ кого обго во рення клю чо вих та акту аль-
них про блем і перс пек тив біо ме дич ної інже не-
рії в Укра їні та інших кра ї нах світу за участі 
про від них уче них та фахів ців у різ них галу-
зях, а також гро мадсь ких орга ні за цій. 

На у кова про грама заходу вклю чала лек ції 
з клю чо вих тем, допо віді на пле нар них та сек-
цій них засі дан нях, дис ку сії у робо чих гру-
пах та за круг лим сто лом, семі нари і стен дові 
доповіді.

Да ний кон грес спри я тиме подаль шому 
вдос ко на ленню зако но дав ства Укра їни 
в галузі біо ме дич ної інже не рії, здійс ненню 
допо моги в про ве денні дос лі джень у галузі 
біо ме дич них наук з дотри ман ням етич них 
норм та пра вил, поши ренню викла дання біо-
ме дич ної інже не рії в навчаль них закла дах, 
від кри тості діяль ності нау ко вих та медич них 
закла дів, захисту прав та гід ності людини 
з огляду на засто су вання сучас них досяг нень 
біо ме дич ної інже не рії (Все ук ра їнська кон фе-
рен ція «Акту альні про блеми та перс пек-
тиви біо ме дич ної інже не рії» // Наці о нальна 

ака де мія медич них наук Укра їни (http://www.
amnu.gov.ua). – 2014. – 22.04).

***
8 квітня в м. Київ Мала ака де мія наук 

Укра їни спільно з пред став ницт вом ком па-
нії Intel в Укра їні про вела прес-кон фе рен-
цію «Медалі долі», при свя чену здо бут кам 
укра ї нсь кої молоді на між на род них кон-
кур сах 

Молоді нау ковці, серед яких най більше 
МАНів ців, щорічно беруть участь у таких 
прес тиж них зма ган нях, як EUCYS, Intel ISEF 
та ICYS. Зок рема, тільки за останні три роки 
учні-члени МАН Укра їни вибо роли 10 при-
зо вих місць. Успі хам МАНів ців сприяє 
їх навчання у вір ту аль них шко лах для моло-
дих уче них, які пра цю ють дис тан ційно 
та ста ці о нарно, і де здійс ню ється навчання 
не тільки за від по від ним фахом, а й вдос ко-
на лю ється іно земна мова учнів, іде пси хо ло-
гічна під го товка до висту пів на між на род ній 
арені тощо.

Своїм дос ві дом поді ли лися педа гоги МАН 
Укра їни, які готу вали тала но ви тих учнів, 
а також дирек тор Інсти туту бота ніки Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, член журі між-
на род них кон кур сів С. Мося кін і дирек тор 
освіт ніх про грам Intel в Укра їні, регі о наль ний 
мене джер з кор по ра тив них питань Intel у кра-
ї нах СНД Т. Нана єва (Медалі долі: юні нау-
ковці роз по віли, як змі ню ється їхнє життя 
після участі у між на род них кон кур сах // 
Мініс терство освіти і науки Укра їни (http://
www.mon.gov.ua). – 2014. – 17.04).

***
23 квітня в Наці о наль ному уні вер си-

теті «Львівська полі тех ні ка» від бу лася 
пре зен та ція Міг ра цій ної нау ко вої плат-
форми (http://www.migration-research.com/) 
за участі клю чо вих екс пер тів з міг ра цій-
них питань, нау ков ців, пред став ни ків гро-
мадсь ких орга ні за цій

Перша міг ра ційна нау кова плат форма – 
це онлайн-ре сурс, на якому зіб рано 300 основ-
них ака де міч них текс тів остан нього два дця-



19

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

ти ліття по зов ніш ній укра ї нсь кій тру до вій 
міг ра ції. Плат форму ство рено за під тримки 
Між на род ного фонду «Від ро джен ня». Офі-
цій ними пар т не рами про екту є Лабо ра то рія 
соці аль них дос лі джень у Львові та Гро мадська 
іні ці а тива «Європа без бар’є рів». Ство рення 
Плат форми від бу ва лося при Між на род ному 
інсти туті освіти, куль тури та зв’яз ків з діас по-
рою НУ «Львівська полі тех ні ка», у спів праці 
з Львівсь ким наці о наль ним уні вер си те том ім. 
Івана Франка та Інсти ту том наро доз навства 
НАН України.

В ака де міч ній перс пек тиві Плат форма роз-
ши рить мож ли вості гори зон таль них кому ні-
ка цій дос лід ни ків між собою: заре єст ро вані 
учас ники отри му ють не лише дос туп до бази 
пуб лі ка цій, а й мож ли вість нала го дити пер-
со нальні зв’язки з іншими дос лід ни ками, роз-
по чати про фе сій ний діа лог через напи сання 
рецен зій на тексти колег і отри мання від гу ків 
на власне дос лі дження.

У полі тич ній сфері Плат форма може бути 
осно вою для подаль шого нала го дження сис-
тем ного зв’язку між міг ра ці о ло гами, уря-
дов цями та жур на ліс тами, зок рема, для 
фор му вання нових міг ра цій них дис кур сів 
та ефек тив ної міг ра цій ної полі тики Укра-
їни. Про ект спри я тиме фахо вому інфор му-
ванню про філь них інсти ту цій, від по від них 
Дирек то ра тів Євро пейсь кої комі сії, Євро-
пейсь кого пар ла менту, мініс терств внут ріш-
ніх справ та орга нів, що займа ються питан-
нями міграції.

Го лов ною метою про екту є також акти-
ві за ція пуб ліч ного інте ресу до міг ра цій-
ної про бле ма тики: у рам ках про екту запла-
но вані тре нінги для моло дих жур на ліс тів, 
спе ці альні сис темні тема тичні роз силки 
для редак цій (У «Львівсь кій полі тех ні ці» 
завтра пре зен ту ють Міг ра ційну нау кову 
плат форму // Львівська газета (http://www.
gazeta.lviv.ua/news/2014/04/22/27869). – 20
14. – 22.04; Ukrainian Migration Platfi orm 
(http://migration-research.com/redakt-polit.
html?leftinfo=6).

На у кова діяль ність у ВНЗ

У березні фіні шу вала звітна кам па нія 
щодо резуль та тів нау ко вої та нау ково-тех-
ніч ної діяль ності вищих навчаль них закла-
дів та уста нов, під по ряд ко ва них Мініс-
терству освіти і науки Укра ї ни

О. Яки мен ко, дирек тор депар та менту 
нау ко вої діяль ності та ліцен зу вання МОН:

«Ми пере дали всі уза галь нені звіти щодо 
роботи наших ВНЗ і нау ко вих уста нов екс перт-
ним радам з кож ного напряму для фахо вого 
ана лізу. Коли вистав лять від по відні оцінки, 
стане зро зу міло, чи була робота успіш ною, 
якою мірою вико нані пос тав лені завдання.

… Сьо годні МОН здійс нює базове фінан-
су вання (нау ко вих роз ро бок.  – Ред.) на кон-
курс них заса дах. Тобто всі роботи про хо-
дять від бір, а отри му ють кошти тільки ті, які 
набрали певну кіль кість балів. Це від по ві дає 
євро пейсь кій практиці.

Зро зу міло, що ця про це дура вима гає вдос-
ко на лення. Є питання, які пот рібно роз в’я зати 
при її рефор му ванні. Так, пере хо дячи на кон-
курсні засади, ми не вирі шу ємо одну з голов-
них про блем – у нау ково-дос лід них час ти-
нах вищих навчаль них закла дів є лабо ранти 
й інже нери. Вони обслу го ву ють облад нання, 
що вико рис то ву ється під час дос лі джень. Про-
йде кон курс нау кова робота чи ні – від цього 
зале жа тиме, чи будуть пра цю вати такі спе ці а-
лісти в уні вер си теті. А це декілька тисяч спів-
ро біт ни ків, про яких не можна забувати.

Якщо, напри клад, робота з фізики кон к-
рет ного уні вер си тету не про хо дить кон курс, 
спів ро біт ни ків від по від ної лабо ра то рії пот-
рібно «пере ки ну ти» на інші спо рід нені теми. 
Чи пере во дити їх за раху нок спец фонду, якщо 
є така мож ли вість. Або звіль няти, що при зво-
дить до втрати кад ро вого потен ці алу.

Тому гово рячи про базове фінан су вання, 
рефор му ючи сис тему, пере хо дячи на кон-
курсні засади, пот рібно соці ально забез пе чити 
таку враз ливу кате го рію пра ців ни ків. Нині 
обго во рю ється, як це зро бити, скільки від сот-
ків кош тів виді ляти на кон курс них заса дах, 
і – за раху нок базо вого фінан су вання.
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Прин цип сис теми фінан су вання нау ко вих 
роз ро бок на кон курс них заса дах – про гре сив-
ний і діє вий. Це запо рука здо ро вої кон ку рен-
ції. У разі фінан су вання нау ко вих дос лі джень 
не за кон кур сом, а за «утри ман ням» уні вер си-
тету або уста нови, необ хідно вво дити кри те-
рії ефек тив ності їхньої роботи. Вони повинні 
давати дина мічну оцінку, обо в’яз ково вра хо-
ву вати спе ци фічні особ ли вості типів навчаль-
них закладів.

(Пріо ри тети. – Ред.) визна чені Зако ном 
Укра їни «Про пріо ри тетні напрями роз витку 
науки і тех ні ки» та рішен ням уряду, яким 
затвер джено пере лік пріо ри тет них тема тич-
них напря мів нау ко вих дос лі джень і нау-
ково-тех ніч них роз ро бок на період до 2015 р. 
Зро зу міло, що вони дещо уза галь нені. Напри-
клад, «науки про жит тя» – це дуже широке 
поле. В пос та но вах Каб міну ці питання більш 
дета лі зо вані. Про блема в тому, що уні вер си-
тети хочуть роз ви вати усі напрями нау ко вих 
дос лі джень. Разом із цим, вихо дити пот рібно 
з того, чи має ВНЗ нау кові здо бутки, від по-
відні школи? Йдеться не лише про віт чиз ня-
ний рівень. Сьо годні пот рібні ті нау кові дос-
лі дження, з якими можна вихо дити на між на-
род ний ринок нау ко вих розробок.

Роз ви вати те, чим ми ніколи не займа-
лися – мож ливо, коли є дос та т ньо кош тів. 
За ниніш ніх умов, при міні мумі затрат пот-
рібно отри мати мак си маль ний резуль тат.

…На жаль, у нашому базо вому бюджет-
ному фінан су ванні не перед ба ча ється капі-
таль них видат ків. Тобто нау ковці сти ка-
ються з про бле мою – є фінан су вання роботи: 
70–80 % кош тів витра ча ють на виплату зар-
платні, ще майже 20 – на кому нальні пос луги. 
Неве лика час тина – до 10 від сот ків – зали ша-
ється на мате рі альні витрати. Зро зу міло, за ці 
кошти важко зіб рати, напри клад, пов но цін-
ний дос лід ний зра зок. У цій ситу а ції кожен 
«викру чу єть ся», як може. Вва жаю, що це 
непра вильно. Пот рібно вирі шу вати про блему 
і все-таки перед ба чати кошти для того, щоб 
роботи мали прак тичне впро ва дження.

Якщо ми не вирі шимо цього питання, нау-
кові праці важко буде довести до логіч ного 

завер шення. Біз нес сьо годні вима гає того, 
що можна «пома ца ти», а не лише папери.

Але навіть у цих умо вах за під сум ками звіт-
ної кам па нії можемо гово рити про ефек тив-
ність вкла де них кош тів. Так, 2013 р. на одну 
витра чену на науку бюджетну гривню наші 
уні вер си тети і нау кові уста нови заро били 
71 копійку. Є пози тивна дина міка – щороку 
цей показ ник зростає.

Зви чайно, добре було б, аби він дорів ню-
вав оди ниці. Він – уза галь не ний. Є фун да-
мен тальні дос лі дження і напрями, які важко 
комер ці а лі зу вати, напри клад, гума ні тарні 
науки. Зро зу міло, що більше кош тів зароб ля-
ють роботи при клад ного харак теру – у сфері 
при ла до бу ду вання, маши но бу ду вання, елект-
ро ніки, ІТ. Є попит ринку, а отже й від по відні 
замов лення для уні вер си те тів і нау ко вих 
установ.

У нас є що пока зати. При га даймо, напри-
клад, роз робку чер ні вець кого Інсти туту тер-
мо е лект рики МОН і НАН Укра їни – було ство-
рено еле мент жив лення для медич них тер мо-
мет рів, що діє від тепла людсь кого тіла. Чудові 
праці з біо ме ди цини є в Ужго родсь кому 
наці о наль ному уні вер си теті. Від зна чив би 
роз робки НТТУ «Київсь кий полі тех ніч ний 
інсти тут», НТУ «Хар ківсь кий полі тех ніч ний 
інсти тут», НУ «Львівська полі тех ні ка», КНУ 
імені Тараса Шев ченка, Тер но пільсь кого наці-
о наль ного педа го гіч ного уні вер си тету імені 
В. Гна тюка. Над зви чайно вдало комер ці а лі-
зу ються роз робки у Сумсь кому дер жав ному 
уні вер си теті.

Щоб вижи вати, сьо годні в уні вер си те тах 
роз ви ва ють інжи ні рин го вий напрям, над ають 
нау ково-тех нічні пос луги. Напри клад, лабо ра-
то рія, яка робить екс пер тизи, випро бу вання, 
аудити. Це дозво ляє під три му вати нау ково-
дос лідну час тину ВНЗ на належ ному рівні. 
Є й кла сична схема комер ці а лі за ції – від фун-
да мен таль ного дос лі дження до про дажу ліцен-
зії. Таких випад ків неба гато, але у нас є пози-
тивна дина міка – 2013 р. їх було 35, а в 2012–22.

Важ лива не кіль кість, а якість. Факт, 
що укла да ються ліцен зійні угоди, вже радує. 
Питання не в тому, скільки уні вер си тет зароб-
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ляє на цих уго дах, а в тому, що ця схема пра-
цює.

Не слід сьо годні забу вати і про такий 
інстру мент комер ці а лі за ції нау ко вих резуль-
та тів як нау ко вий парк. Це дозво ляє не про-
сто зна хо дити кон такт із замов ни ком реаль-
ного сек тора еко но міки, а й вирі шу вати такі 
«побу то ві» про блеми як поїздки на кон фе рен-
ції, оплата пуб лі ка цій. До речі, під час звіт-
ної кам па нії деякі уні вер си тети поді ли лися 
зі сво їми коле гами дос ві дом щодо прак тич-
ного засто су вання нау ко вого парку.

…Осо бисто я не бачу про блем у спів праці 
ака де міч ного сек тора й уні вер си тетсь кої 
науки. Якщо в ака де міч ному сек торі є нау кові 
напрями, які реально пра цю ють, і є необ хід-
ність кон такту з уні вер си тетсь кою нау кою, 
це спра цьо вує на «всі сто».

Спів ро біт ники ака де міч них інсти ту тів 
пра цю ють на кафед рах уні вер си те тів або 
навпаки – кафедри від кри ва ють на базі ака-
де міч них уста нов. Крім того, якщо є пот реба, 
ВНЗ і нау кові уста нови пра цю ють з реаль ним 
сек то ром еко но міки, напри клад, конс трук-
торсь кими бюро.

За ко но дав чих переш код немає, головне – 
бажання кож ної зі сто рін. Сьо годні випад ків 
ство рення спіль них кафедр в Укра їні більше 
сотні.

Нині йдеться не про те, щоб меха нічно 
при єд нати ака де міч ний сек тор до уні вер си-
тетсь кого, а про необ хід ність під си лити кад-
ро вий потен ціал. Питання щодо об’єд нання 
можна роз гля дати за умови ана лізу, порів-
няння, за умови бажання кож ної сто рони. Тоді 
це «поси лить» пев ний нау ко вий напрям, дасть 
мож ли вість долу чити фахів ців, облад нання, 
якіс ніше готу вати спе ці а ліс тів. Це двос то-
рон ній про цес – для блага уні вер си те тів, ака-
де міч них інсти ту тів і дер жа ви» (Олек сандр 
Яки менко: Фінан су вання нау ко вих роз ро-
бок на кон курс них заса дах від по ві дає євро-
пейсь кій прак тиці. Інтер в’ю газеті «Освіта 
Укра ї ни» № 13 від 07.04.2014 / Спіл ку вався 
Д. Шулі кін // Мініс терство освіти і науки 
Укра їни (http://www.mon.gov.ua). – 2014. – 
7.04).

***
В. Лок тєв, ака де мік-сек ре тар ВФА НАН 

Укра ї ни, ака де мік НАН України:
«Дозвольте дуже стисло зупи ни тися 

на спів праці з вищими навчаль ними закла-
дами, або, що одне й теж, МОН.

Якщо харак те ри зу вати цю спів працю 
в цілому, то я б не став нази вати про блем ною. 
Вона є і від бу ва ється у нор маль ному робо-
чому режимі, який навряд чи викли кає запе-
ре чення. Тут все біль ш-менш ста більно.

Мі ніс терство і ака де мія не при пи ня ють 
пошук нових форм вихо вання фахів ців сучас-
ного рівня, що, зок рема, можна бачити з Угоди 
про утво рення спіль них між НАН Укра їни 
і уні вер си те тами угод щодо спіль них центрів 
магіс терсь кої під го товки, які при зва ний готу-
вати вче них і інже не рів для висо ко тех но ло гіч-
них галу зей нашої дер жави. При цьому треба 
наго ло сити, що подібні Центри, як я зга ду вав, 
ство рені Київсь ким наці о наль ним уні вер си-
те том ім. Тараса Шев ченка і НТУУ «КПІ». 
Ще один пози тив ний, хоча вже і не новий, при-
клад – від криття і успішна діяль ність кафедри 
з нано фі зики у Донець кому наці о наль ному 
уні вер си теті, яка ство рена фак тично спів ро-
біт ни ками Дон Ф ТІ, а заві ду вач, як від омо, – 
член-ко рес пон дент В. Варюхін.

Що, мені зда ється, вима гає під си лення, 
так це робота Нау ко вих рад по коор ди на-
ції дос лі джень в ака де мії та вищих навчаль-
них закла дах, що вима гає окре мого обго-
во рен ня…» («Про діяль ність ВФА НАН 
Укра їни у 2013 році».  Допо відь ака де міка-
сек ре таря ВФА НАН Укра їни ака де міка 
НАН Укра їни В. М. Лок тєва // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2014. – 4.04).

***
Які важ ливі кроки варто зро бити для 

того, щоб освіта в нашій вищій школі могла 
від по ві дати нагаль ним пот ре бам кра їни 
і сучас ному між на род ному рівню?

Перше. Про вести ана ліз стану справ 
у науці: у ВНЗ Укра їни виявити школи, групи, 
кафедри, лабо ра то рії справді між на род ного 
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рівня. Най час тіше їх виявити від носно легко – 
з допо мо гою між на род них баз даних (Scopus, 
Web of Science тощо). Хоча багато хто в нас 
може ска зати, що в цих базах даних немає 
інфор ма ції з гума ні тар ного бло ку, – та це 
не зовсім так. Зок рема, у Scopus назва ний сек-
тор займає до 15 %. До того ж сві тові пріо ри-
тети пере бу ва ють не в гума ні тар ній галузі, 
а в при род ничо-тех ніч ній. Адже саме вона 
визна чає мате рі ально-тех ніч ний про грес люд-
ства, охо рони довкілля і здо ро в’я людини…

Ви явивши ефек тивні нау кові групи, варто 
було б ство рити їх наці о нальну мережу й офі-
ційно над ати їм прес тиж ного ста тусу. При-
чому не треба зва жати на місце роз та шу вання 
чи тип навчаль ного закладу.

На при клад, у Чер ні вець кому наці о наль-
ному уні вер си теті ефек тивно пра цює про фе-
сор Р. Вол ков, у Тер но пільсь кому наці о наль-
ному педа го гіч ному уні вер си теті – про фе сор 
О. Сто ляр. Вони пуб лі ку ють свої нау кові 
праці в прес тиж них між на род них видан нях, 
мають дос від роботи в закор дон них лабо ра-
то ріях, їхні учні можуть пох ва ли тися ваго-
мими здо бут ками не тільки в Укра їні, а й на 
між на род ному рів ні… Саме гру пам, очо лю-
ва ним такими нау ков цями, треба над авати 
пріо ри тети в роз робці й реа лі за ції стра те гії 
під го товки кад рів най ви щої ква лі фі ка ції, 
роз робці стан дар тів освіти і від по від них про-
грам…

Звісно, при вище о пи са них колек ти вах слід 
ство рити неве ликі нау ково-дос лідні лабо-
ра то рії з від по від ним фінан су ван ням. Голо-
вне в усьому цьому – не тільки не втра тити 
здо бутки окре мих дос лід ни ків і колек ти вів, 
а й при мно жити їх.

Друге. При вести у від по від ність до сві-
то вих тен ден цій пріо ри тети роз витку науки 
і освіти в Укра їні. При родно, все це має бути 
забез пе чене доку мен тально й мате рі ально, 
а не лише декла ра тивно. Так, тепер пере дові 
кра їни світу най більше інвес ту ють у біо-
ме ди цину, охо рону довкілля та нано тех но-
ло гії. У центрі всього зараз сто їть Людина 
і все, що забез пе чує її здо ро в’я та доб ро бут. 
Чим не гід ний при клад для наслі ду ван ня?

Третє. Якнайш видше повер нути уні вер си-
те там деякі з прав, від іб рані за кілька остан ніх 
років. Напри клад, право мати нау кові лабо ра-
то рії і нау кові посади в рам ках дер жав ного 
бюджету. Це ж сто су ється, зок рема, і нау ко-
вих посад у бота ніч них садах уні вер си те тів.

Слід також яко мога швидше повер-
нути уні вер си те там право вико рис то ву вати 
бюджетні кошти для закор дон них від ря-
джень (Див. «Неви їзна нау ка», DT.UA № 2, 
24 січня 2014 р.)… Якщо вже зайшло про 
шляхи фінан су вання науки в уні вер си те тах, 
то треба ска зати, що вона має фінан су ва тися 
зі спе ці аль ного фонду, аби ці кошти не роз-
гля да лися як бюджетні і не про хо дили через 
каз на чейство. Тоді ВНЗ змо жуть ефек тив ніше 
ними роз по ря джа тися.

Чет верте. Навчати сту ден тів за фор му-
лою – три роки бака лавр плюс два роки 
магістр. Потен ційно, це зро бити досить про-
сто – вида лити з про грами під го товки біль-
шість нефа хо вих дис цип лін, які ста нов лять 
до 30 % від загаль ного навчаль ного наван та-
ження. Тоді бака лав рів можна буде вчити три 
роки, як це й роб лять у біль шості інших країн. 
Хтось може запи тати – а яким чином це сто-
су ється науки? Пря мим! Бо зазви чай сту-
денти роб лять науку на рівні магістра. Адже 
магістр – це вже нау ко вий сту пінь, і для його 
отри мання необ хідно вико нати певну нау-
ково-дос лідну роботу…

П’яте. Для того, щоб істотно під ви щити 
нау ко вий рівень уні вер си те тів, необ хідно 
істотно змен шити навчальне наван та ження 
на викла да чів. Адже коли середнє наван та-
ження викла дача ста но вить 800 годин на рік, 
то важко вима гати від нього робити науку, 
та ще й займа тися ґран тами. Ціка вий під хід 
запро по ну вав рек тор При кар патсь кого наці-
о наль ного уні вер си тету імені Василя Сте фа-
ника І. Цепенда. Так, було ство рено робочу 
групу з чле нів колек тиву, які мають пуб лі ка ції 
у базі даних Scopus. Комі сія роз ро била певні 
кри те рії оці ню вання ефек тив ності нау ко вої 
роботи, ґрун ту ю чись на цій базі даних. Роз-
роб лені кри те рії, пере ве дені у кіль кісні показ-
ники, дозво лили вира ху вати «середню вагу» 
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кож ного викла дача і потім вра ху вати це при 
визна ченні навчаль ного наван та ження. Зро зу-
міло, такий під хід дале кий від дос ко на лості, 
але вже навіть це істотно під ви щило прес тиж-
ність таких пуб лі ка цій і в окре мих випад ках 
істотно змен шило наван та ження на пев них 
викла да чів. В резуль таті, як і очі ку ва лося, 
їх нау кова ефек тив ність істотно зрос ла… Зда-
ється, що є сенс дифе рен ці ю вати викла да чів 
за дис цип лі нами, бо сам алго ритм нау ко вої 
роботи в тео ре тич ній і екс пе ри мен таль ній 
галу зях різ ний. Якщо в тео ре тич ній галузі 
це вигля дає як: почи тав-про а на лі зу вав-по ду-
мав-придумав-написав-надрукував, то в екс-
пе ри мен таль них галу зях до цього дода ється 
ще про ве дення самого екс пе ри менту, що зага-
лом заби рає понад 95 % від усього витра че ного 
часу…

Шосте. Часто про блеми науки впи ра ються 
в роботу адмі ніст ра тив ного апа рату. Мова йде 
про різні управ лінські ланки. Так, візь мімо 
колиш ній ВАК Укра ї ни… Рішення, як необ-
хід ність мати не три, а п’ять пуб лі ка цій для 
допуску до захисту кан ди датсь ких дисер та-
цій. Як цього досягти за три роки аспі ран-
тури? Тут лише один вихід – хал тура. І хто від 
неї виграє? А це ж «най ви щий суд дя» якості 
вче них України.

Чи візь мімо рівень уні вер си те тів. Зро зу-
міло, що про рек тор із науки не може фахово 
роз умі тися на всіх нау ко вих напря мах, які 
є в уні вер си теті. Але коли дирек тор інсти туту 
або декан факуль тету не є спе ці а ліс том із того 
напряму, яким керує, – то це вже справжня 
катаст рофа. Адже такий… керів ник не може 
фахово займа тися проф орі єн та цією, керу вати 
навчаль ним про це сом, не кажучи вже про те, 
щоб про во дити нау кові дос лі дження, фахові 
пере го вори з коле гами, нала го джу вати кон-
такти з закор дон ними пар т не рами або спри-
яти отри манню гран тів. Про яку науку у ВНЗ 
і навчання сту ден тів на базі сучас ної науки 
у такому разі можна говорити?

Сьоме. У кла сич них уні вер си те тах дове-
деться прак тично роз про ща тися з такою 
про фа на цією, як заочне від ді лення та дис-
тан ційна осві та… Про якусь якість освіти 

не дово диться навіть гово рити. Про науку годі 
зга ду ва ти…

І насам кі нець хочеться дати трохи сухих 
цифр про стан нашої науки у ВНЗ та Наці о-
наль ній ака де мії наук Укра ї ни… Коли наван-
та ження бли зько 800 годин на рік, обмаль 
часу не лишень на нау кову роботу, а й на 
напи сання ґран то вих про по зи цій, часові 
обме ження у три ва лих поїзд ках за кор дон 
тощо. Тому не дивно, що в рей тингу нау ков ців 
Укра їни (Наука Укра їни в дзер калі нау ко мет-
рич ної бази даних SciVerse Scopus http://www.
jsi.net.ua/scopus/ratings_sci/index.html) так 
мало пред став ни ків вищої школи. Напри клад, 
у загаль ному списку 100 най більш цито ва них 
нау ков ців їх лише 20, із 50 нау ков ців Укра-
їни у галузі фізич них та тех ніч них наук —19, 
із 50 най більш цито ва них фахів ців з біо ло гії 
і меди цини – 12, а серед 50 моло дих вче них – 
лише 9 пред став ля ють ВНЗ. Варто зазна чити, 
що серед пора хо ва них авто ром цієї статті нау-
ков ців вищої школи певна їх кіль кість одно-
часно пра цює і в закла дах НАН України.

…За мість вза єм них зви ну ва чень та виправ-
дань, на часі коо пе ра ція, реальна спів праця. 
Адже ста тис тика від току міз ків з Укра їни 
жах лива. І тому серед основ них питань дер-
жав ної ваги мають бути питання не лише 
під го товки висо кок ва лі фі ко ва них фахів-
ців, а й ство рення для них від по від них умов 
в Укра їні. А також повер нення тих, хто тим ча-
сово виї хав за кор дон. Без цього ми не тільки 
втра тимо свій нау ко вий потен ціал, а й вису-
шимо дже рела, з яких той потен ціал виті кав 
і поки що виті кає. Від но вімо високі Навчання 
і Науку (Лущак В. Вища школа: вчити від 
науки // Дзер кало тижня. Укра їна (http://
gazeta .dt .ua/EDUCATION/vischa-shkola-
vchiti-vid-nauki-_.html). – 2014. – 11–18.04).

***
У рам ках вирі шення ком плекс ної про-

блеми поси лення сту пеня інтег ра ції між 
вищою осві тою і нау кою в Укра їні вже реа-
лі зо вано низку захо дів щодо ство рення дос-
лід ниць ких уні вер си те тів. Запо чат ку вання 
дос лід ниць кого ста тусу для окре мих уні вер-
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си те тів перед ба чало насам пе ред ство рення 
умов для над ання не масо вої, а еліт ної освіти, 
яка б ґрун ту ва лася на орга ніч ному поєд-
нанні в діяль ності таких уні вер си те тів трьох 
склад ни ків: навчан ня, нау ко вих дос лі джень 
та впро ва дження інно ва цій них тех но ло-
гій. Ста тус дос лід ниць ких мали отри мати 
кілька най кра щих уні вер си те тів, зі збіль шен-
ням фінан су вання на нау кові дос лі дження, 
але на сьо годні в Укра їні є вже 14 таких уні-
вер си те тів. Екс перти стве р джу ють, що ста тус 
дос лід ниць кого уні вер си тету поки що нічого 
не озна чає по суті, не ство рює нової якості 
нау ко вих дос лі джень і не веде за собою збіль-
шення фінан су вання  1.

Рі вень еко но міки Укра їни поки що не ство-
рює дос тат ніх умов для замов лення нау ко вого 
про дукту. Тому резуль тати фун да мен таль них 
і при клад них дос лі джень повинні вико рис-
то ву ва тися вищою шко лою з метою збе ре-
ження інте лек ту аль ного потен ці алу кра їни. 
Це мож ливо на основі інтег ра ції ака де міч ної 
науки і вищої школи. Для подо лання роз риву 
між ака де міч ною та уні вер си тетсь кою нау-
кою пот рібно ство рити спільні осві т ньо-на у-
кові центри. У них фак тично зникне межа між 
дос лі джен нями і осві т ньо-ква лі фі ка цій ними 
робо тами, між викла да чем і вче ним, оскільки 
наука пере да ва тиме освіті останні досяг нення, 
фор му ючи її пере до вий зміст, а вища школа 
напов ню ва тиме нау кову сферу май бут німи 
вче ними, які воло ді ють сучас ною мето до ло-
гією науки  2.

Варто зазна чити, що час тина наці о наль-
них уні вер си те тів і потуж них НДІ НАНУ вже 
давно й активно спів пра цю ють. Це оформ лено 
від по від ною уго дою між НАНУ та МОНУ. 
Зок рема, у НАНУ функ ці о нує 12 нау ково-дос-

1 Онищенко О. Коли до наших університетів повер-
неться наука? – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/
EDUCATION/koli_do_nashih_universitetiv_povernetsya_
nauka.html.

2 Виступ ректора НТУУ «КПІ» 21 квітня 2012 
року на міжнародній конференції «Вища освіта в 
Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововве-
дення». – Режим доступу: http://euroosvita.net/index.
php/?category=1&id=1849.

лід них уста нов, які одно часно під по ряд ко вані 
Наці о наль ній ака де мії наук та Мініс терству 
освіти і науки Укра їни. Під го товка сту ден-
тів ряду уні вер си те тів ведеться на базо вих 
кафед рах у 20 уста но вах НАНУ. Крім цього, 
бли зько 1,8 тис. спів ро біт ни ків НАНУ викла-
да ють у вишах. При НАНУ Укра їни функ ці-
о нує 67 центрів колек тив ного корис ту вання, 
де уні вер си тетські викла дачі можуть пра цю-
вати на най но ві шому облад нанні  3.

Пот рібно роз ви вати вже існу ючі та впро-
ва джу вати нові форми орга ні за ції вза є мо дії 
вишів і НАНУ, особ ливо на регі о наль ному 
рівні. При цьому, деякі НДІ можуть стати 
під роз ді лами уні вер си те тів, інші – перет во-
ри тися на орга ні за ції подвій ного під по ряд ку-
вання – НАНУ і МОНУ. Для роз ши рення вза-
є мо дії уні вер си тетсь кої та фун да мен таль ної 
науки вису нуто про по зи цію про доціль ність 
ство рення випус ка ю чих кафедр на базі ака де-
міч них нау ково-дос лід них інсти ту тів, де пра-
цю вали б і вчені НДІ, і нау ковці та викла-
дачі уні вер си те тів.

Щоб реально запра цю вала трі ада – навчання, 
нау кові дос лі джен ня, впро ва дження інно ва цій – 
вища школа, крім струк тур НАН, повинна актив-
ніше вза є мо ді яти з висо ко тех но ло гіч ним вироб-
ницт вом. Нещо давно запро по но вано пілот ний 
екс пе ри мент – під пи сано гене ральну угоду між 
ДП «КБ Пів ден не» і НАНУ та між ДП «КБ Пів-
ден не» і два дця тьма уні вер си те тами МОНУ  4. 
Одним із шля хів фор му вання пріо ри те тів і дер-
жав них замов лень на науку в уні вер си те тах 
може стати залу чення пред став ни ків під при-
ємств, які успішно пра цю ють на внут рі ш ньому 
й зов ні ш ньому рин ках (Освіта і наука в інно-
ва цій ному роз витку сучас ної Європи. Ана-
лі тична допо відь / Зді о рук С. І., Кар пенко 
М. М., Бога чевська І. В. [та ін]. – К.: НІСД, 
2013. – С. 46–48)

3 Куценко В. І. Співпраця освіти та науки у розбудові 
інноваційної економіки // Маркетинг і менеджмент інно-
вацій. – 2010. – № 2. – C. 100–107.

4 Янковий В. Наука в університетах  // Дзеркало 
тижня. Україна. – 2013. – № 13. – 5 квіт.   – Режим доступу: 
http://gazeta.dt.ua/science/nauka-v-universitetah-_.html.
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На ці о нальна ака де мія наук Укра-
їни у 2013 р. від зна чила 95-річчя від часу 
її засну вання. Від бу лася низка уро чис тих 
захо дів – чис ленні нау кові кон фе рен ції, 
сим по зі уми, семі нари, читання, уро чисті 
засі дання, під го тов лено й видано юві лейні 
видання, про ве дено виставки нау ко вих 
досяг нень.

Юві лей ака де мії її вчені зустріли ваго мими 
нау ко вими здо бут ками. Вони плідно пра цю-
вали для забез пе чення соці ально-еко но міч-
ного, нау ково-тех ніч ного та куль тур ного роз-
витку Укра їни. Отри мано низку при нци пово 
нових резуль та тів з акту аль них напря мів мате-
ма тики, інфор ма тики та меха ніки. Тео ре тичні 
та екс пе ри мен тальні дос лі дження з фізики 
і аст ро но мії стали ваго мим внес ком у роз ви-
ток сучас них уяв лень про при роду фізич них 
явищ та всес віт. Вико нано ряд знач них робіт 
у галу зях наук про Землю, фізико-тех ніч них 
про блем мате рі а лоз навства та енер ге тики. 
Нау кові резуль тати сві то вого рівня отри мано 
в окре мих напря мах хімії та наук про життя. 
У сфері соці аль них і гума ні тар них наук вико-
нано вели кий обсяг фун да мен таль них дос лі-
джень із про блем еко но міки, сус пільно-по лі-
тич ного, етно на ці о наль ного та куль тур ного 
роз витку укра ї нсь кого сус піль ства.

За резуль та тами нау ко вого пошуку вчені 
ака де мії у 2013 р. під го ту вали та видали бли-
зько 600 моног ра фій, 400 під руч ни ків, довід-
ни ків та енцик ло пе дій, понад 27 тис. ста тей. 
Сут тєво зросла при сут ність нау ко вих видань 
НАН Укра їни в між на род ному інфор ма цій-
ному прос торі, що знайшло від обра ження 
у від по від них базах даних і сис те мах циту-
вання нау ко вої літе ра тури. Зару біжні видав-
ництва випус тили 90 нау ко вих моног ра фій 
уче них ака де мії, і це мак си маль ний показ ник 
за останні 15 років, 21 жур нал, тобто чверть 
нау ко вих пері о дич них видань НАН Укра їни, 
пере ви да ють анг лійсь кою мовою закор донні 
видав ничі ком па нії, ще 10 – вихо дять анг-
лійсь кою мовою в Укра їні. База даних Scopus 

уже індек сує понад 40, а імпакт-фак тор обра-
хо ву ється для 18 ака де міч них журналів.

По ши рю ва лися про грамно-ці льові методи 
пла ну вання та здійс нення нау ко вих дос-
лі джень. Мину лого року вико ну ва лося 
20 загаль но а ка де міч них про грам, у рам ках 
яких отри мано вагомі нау кові резуль тати, 
що спри яли реа лі за ції пріо ри тет них напря мів 
роз витку науки і тех ніки, вирі шенню важ ли-
вих народ но гос по дарсь ких завдань. Зага лом 
про грамно-ці льова та кон курсна тема тика 
ста но вила бли зько 40 % загаль ної кіль кості 
нау ко вих тем, а її фінан су вання – 25 % загаль-
них обся гів фінан су вання дос лі джень.

Як і в попе редні роки пріо ри те том діяль-
ності ака де мії було поси лення впливу резуль-
та тів нау ково-тех ніч ної діяль ності на інно ва-
цій ний роз ви ток дер жави, активне залу чення 
науки до вирі шення най важ ли ві ших про блем 
кра їни. Пер шо чер гове зна чення над ава лося 
реа лі за ції завдань та захо дів чоти рьох дер-
жав них цільо вих про грам. Про тя гом звіт ного 
року на під при ємст вах різ них галу зей еко но-
міки впро ва джено понад 1600 різ но ма ніт них 
тех но ло гій, мето дик, при ла дів та устат ку-
вання. Учені ака де мії отри мали 872 патенти 
на вина ходи і корисні моделі. Значна увага 
при ді ля лася нау ково-ек с перт ній діяль ності. 
На замов лення та в інте ресах орга нів дер жав-
ної влади було під го тов лено понад 1500 екс-
перт них виснов ків, комен та рів до нор ма тив-
них доку мен тів, інфор ма ційно-ана лі тич них 
мате рі а лів і про по зи цій.

Здійс ню ва лися пос лі довні кроки для 
подаль шої інтег ра ції у сві то вий нау ко вий 
прос тір. Важ ли вою подією для ака де мії і дер-
жави в цілому стало набуття Укра ї ною ста тусу 
асо ці йо ва ного члена Євро пейсь кої орга ні за ції 
ядер них дос лі джень (ЦЕРН), яка є про від-
ним між на род ним нау ко вим центром з фізики 
висо ких енер гій та еле мен тар них час ти нок. 
Цьому пере ду вала бага то річна плідна спів-
праця уста нов НАН Укра їни з ЦЕРН. НАН 
Укра їни від імені Укра ї нсь кого наці о наль ного 
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гріду всту пила до кола бо ра ції NorduGrid, ака-
де мія під пи сала мемо ран дум про вза є мо ро зу-
міння з Євро пейсь кою грід-ін ф раст рук ту рою.

По даль шого роз витку набули зв’язки 
з нау ко вими орга ні за ці ями країн СНД. 
Мину лого року випов ни лося 20 років із часу 
засну вання Між на род ної асо ці а ції ака де мій 
наук (МААН). З цієї нагоди від бу лося засі-
дання Ради МААН, у якому взяли участь 
деле га ції Азер бай джану, Біло русі, Вір ме нії, 
Гру зії, Казах стану, Мол дови, Росії, Таджи-
кис тану. Було обго во рено окремі най ва го міші 
резуль тати діяль ності асо ці а ції та визна чені 
її напрями на най ближчу перс пек тиву.

У звіт ний період про во ди лася пос тійна 
й напо лег лива робота з фінан со вого, мате рі-
ально-тех ніч ного та інфор ма цій ного забез пе-
чення дос лі джень. Значна увага при ді ля лася 
поліп шенню кад ро вого забез пе чення науки, 
залу ченню молоді до нау ко вої діяль ності. 
Ака де мія все бічно під три му вала участь 
моло дих уче них у різ но ма ніт них кон кур сах, 
що про во дяться централь ними орга нами дер-
жав ної влади. У 2013 р. молоді нау ковці НАН 
Укра їни здо були 15 пре мій Пре зи дента Укра-
їни, 4 пре мії Кабі нету Мініст рів Укра їни, 
18 гран тів Пре зи дента Укра їни. Успішно реа-
лі зу ються й заходи з під тримки молоді на ака-
де міч ному рівні.

Зміц ню ва лися зв’язки з осві т ньою 
галуззю. Спіль ними зусил лями роз роб ля-
лося 200 нау ко вих тем, опуб лі ко вано бли-
зько 100 моног ра фій. Понад 1700 про від них 
уче них уста нов НАН Укра їни залу ча лись 
до під го товки май бут ніх фахів ців у вищих 
навчаль них закладах.

Пер шо чер гове зна чення пре зи дія НАН 
Укра їни над авала необ хід ності подаль шого 
вдос ко на лення і під ви щення ефек тив ності 
діяль ності ака де мії. Від по ві да ючи на сучасні 
виклики, що пос та ють перед нау кою, сус піль-
ст вом і дер жа вою, було роз роб лено та схва-
лено Кон цеп цію роз витку Наці о наль ної ака-
де мії наук Укра їни на 2014–2023 рр. Цей доку-
мент визна чає завдання та заходи, спря мо вані 
на збіль шення внеску науки в роз ви ток еко но-
міки, соці аль ної і куль тур ної сфер, дер жави 
в цілому.

У звіт ному році від бу лися юві лейні сесії 
загаль них збо рів НАН Укра їни, при свя чені 
150-річчю від дня наро дження видат ного вче-
ного пер шого пре зи дента ака де мії В. Вер-
надсь кого, 90-річчю від дня наро дження 
одного із заснов ни ків кібер не тики В. Глуш-
кова, 100-річчю від дня наро дження видат-
ного хірурга і вче ного М. Амосова.

Плідна творча діяль ність уче них НАН 
Укра їни від зна чена бага тьма дер жав ними 
наго ро дами. Орде ном Сво боди наго ро джено 
ака де міка НАН Укра їни Л. Губерсь кого, 
25 осіб від зна чено орде нами Яро слава Муд-
рого, кня гині Ольги, «За заслу ги». Почесне 
звання «Заслу же ний діяч науки і тех ніки 
Укра ї ни» при сво єно 21 вче ному, інші почесні 
звання – 4 особам.

Ла у ре а тами Дер жав ної пре мії Укра їни 
в галузі науки і тех ніки стали 28 пра ців ни-
ків НАН Укра їни, пре мій НАН Укра їни імені 
видат них уче них – 44 особи (Звіт про діяль-
ність Наці о наль ної наук Укра їни 2013 році. – 
К.: Видав ни чий дім «Ака дем пе рі о ди ка» НАН 
Укра їни, 2014. – С. 5–8).
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Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses)

1. Найбільша наукова організація, що здійснює фунда-
ментальні і прикладні наукові дослідження в Україні. 
2. Проведення досліджень у широкому спектрі мате-
матичних, природничих, технічних і соціогуманітар-
них наук. 
3. Розгалужена мережа наукових установ з розвине-
ною інфраструктурою, що дозволяє значно скоротити 
шлях від фундаментальних досліджень до дослідно-
конструкторських робіт та освоєння виробництва 
нової продукції, а також здійснювати наукове забез-
печення вирішення регіональних проблем. 
4. Суттєвий доробок і актуальні напрацювання як в 
окремих напрямах фундаментальних досліджень, так 
і в галузі створення новітніх технологій. Вагомий 
досвід концентрації міждисциплінарних зусиль при 
вирішенні складних комплексних науково-технічних і 
екологічних проблем національного масштабу. 
5. Значний кадровий потенціал науковців, які здатні 
якісно і кваліфіковано проводити наукові дослідження 
в різних галузях науки. 
6. Наявність унікального експериментального і випро-
бувального обладнання та центрів колективного 
користування сучасними науковими приладами. 
7. Тривалий досвід взаємодії і співпраці з вищими 
навчальними закладами при проведенні наукових 
досліджень, підготовці наукових кадрів. 
8. Активне міжнародне співробітництво. 
9. Наявність значних можливостей для здійснення 
реклами та просування отриманих результатів. 

1. Недостатня мобільність при виборі та започаткуванні 
нових напрямів досліджень, форм і методів їх органі-
зації. 
2. Відставання в рівні досліджень (порівняно зі світовим) 
в окремих наукових напрямах. 
3. Громіздкість інфраструктури значної кількості установ 
Академії та потреба значних коштів для її підтримання. 
4. Відсутність коштів для підготовки завершених роз-
робок до впровадження в різні галузі народного госпо-
дарства. 
5. Порушення вікового балансу наукових співробітників 
у бік науковців старшого віку. 
6. Недостатній рівень інноваційної активності, патентної 
діяльності, присутності на ринку сучасних технологій. 
7. Низька активність установ у забезпеченні доступ-
ності своїх наукових результатів для міжнародної нау-
кової спільноти. 
8. Недостатні кількісні показники роботи науковців у 
загальносвітовому контексті, що віддзеркалюється у 
низьких показниках цитування й інтегральних індексах 
стану розвитку вітчизняної науки. 
9. Низький рівень затрат на одного науковця, що зни-
жує конкурентоспроможність Академії на ринку науко-
вої праці та поступово зумовлює: 
– втрату перспективних наукових кадрів та продовження 
їх відпливу за кордон та в інші сфери діяльності; 
– швидке старіння парку приладів та загальну деграда-
цію матеріально-технічної бази науки. 

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats)

1. Збільшення обсягу фінансування фундаментальних 
досліджень державою. 
2. Підвищення оплати праці наукових працівників, 
вирішення їх соціальних проблем. 
3. Розширення співпраці з вищими навчальними 
закладами з підготовки кадрів і здійснення спільних 
проектів. 
4. Створення сучасної матеріально-технічної бази 
досліджень, розширення мережі центрів колективного 
користування приладами. 
5. Активізація інноваційної діяльності з метою ефек-
тивного залучення в економіку країни результатів 
науково-технічної діяльності. 
6. Активізація патентної діяльності та ліцензійних 
продажів. 
7. Формування інноваційної інфраструктури у зв’язку 
з посиленням на світовому ринку попиту на інновації. 

1. Недосконалість нормативно-правової бази, що ство-
рює чимало перешкод у діяльності НАН України. 
2. Недотримання законодавчо визначених норм фінансу-
вання наукової сфери. 
3. Низька інноваційна активність виробничої сфери, 
низький попит на результати наукових досліджень і роз-
робок установ Академії. 
4. Фрагментарність та нерозвиненість національної інно-
ваційної системи. 
5. Відсутність економічних стимулів у вітчизняних 
суб’єктів господарської діяльності здійснювати техно-
логічну модернізацію шляхом запровадження нових 
науково-технічних розробок. 
6. Низький рівень соціальної підтримки вчених, зни-
ження престижу наукової праці в суспільстві. 
7. Відсутність належної державної підтримки молодих 
вчених, що створює передумови для їх активного відтоку, 
зокрема в закордонні наукові заклади та університети. 

Мат риця SWOT-ана лізу діяль ності НАН Укра ї ни
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резуль та тами обго во рення шля хом таєм ного 
голо су вання кращі з них реко мен ду ються 
на конкурс.

Ро боти, допу щені до кон курсу, обго во рю-
ються на нау ко вих кон фе рен ціях, семі на рах, 
засі дан нях нау ково-тех ніч них і вче них рад 
та на офі цій ному вей-сайті комі тету. До комі-
тету над ійшло 356 схваль них від гу ків від про-
від них нау ков ців і орга ні за цій, у т. ч. 28 із-за 
кор дону. Понад 1000 пози тив них комен та рів 
до робіт отри мано на сайті комітету.

На під сум ко вому засі данні спе ці а лі зо ва ної 
сек ції ана лі зу ються мате рі али гро мадсь кого 
обго во рення робіт змісту та загаль ної оцінки 
їх нау ко вого зна чення й твор чого внеску кон к-
рет них пре тен ден тів на здо буття пре мії. Пре-
зи дія комі тету заслу хо вує реко мен да ції сек ції 
та при ймає оста точне рішення щодо кан ди да-
тур на при су дження премій.

За подан ням комі тету Ука зом Пре зи дента 
Укра їни №659/2013 від 2 грудня 2013 р. при-
су джено 40 пре мій Пре зи дента Укра їни для 
моло дих уче них. Лау ре а тами стали 86 нау ков-
ців, серед яких 88 % захис тили кан ди датські 
дисер та ції:

… Останні роки нау кові праці фізико-
тех ніч ного та хімічно-бі о ло гіч ного напряму 
зна хо дяться в ліде рах робіт, які наго ро джені 
пре мією, тільки у 2013 р. – це 26 робіт. (Роз по-
діл пре мі йо ва них робіт за нау ко вими напря-
мами: http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/
fi les/2013_2.jpg).

Ґрун тов ними фун да мен таль ними пра-
цями, які вже мають нау ко вий резо нанс у між-
на род ній спіль ноті, є роботи моло дих нау ков-
ців з Наці о наль ної ака де мії наук України.

За слу жено діс тав високу оцінку колек тив 
уче них з Інсти туту мате ма тики НАН Укра-
їни – кан ди дати фізико-ма те ма тич них наук 
В. Бон да ренко, Т. Рибал кіна та Д. Яки менко, 
які дос тупно й цілісно виклали основні здо-
бутки, ідеї та методи засто су вання ліній ної 
алгебри до різ них кла си фі ка цій них задач. 
У цій роботі вико рис та ний досить широ кий 
спектр мето дів алгеб ра їч них дос лі джень, 
що свід чить про зрі лість авто рів як нау ков ців 
та інте рес до отри ма них резуль та тів, які тісно 

(Кон цеп ція роз витку НАН Укра їни 
на 2014–2023 роки // Наці о нальна ака де-
мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua/text/
pdfNews/CONCEPTSIYA%20 ROZVYTKU.
pdf)).

***
Мо лоді вчені – без цін ний інте лект 

нації (огляд 2013 р.)
З метою під тримки тала но ви тих моло дих 

нау ков ців Ука зом Пре зи дента Укра їни при-
су джено 40 пре мій Пре зи дента Укра їни для 
моло дих уче них 2013 р. Така дер жавна форма 
під тримки моло дих нау ков ців робить з мало-
ві до мої моло дої особи людину, яку визнала 
держава.

Зда ва лося б, що в умо вах фінан со вої кризи, 
полі тич ної неста біль ності та нестачі фінан су-
вання сфери науки спо ді ва тись на роз робки, 
що могли б кон ку ру вати зі сві то вими ліде-
рами, не дово диться.

Проте віт чиз няні молоді нау ковці демон-
стру ють про ти лежне.

У 2013 р. до кон курсу на здо буття пре мії 
Пре зи дента для моло дих уче них було реко-
мен до вано 62 роботи зі 105 пода них, а пре мі-
йо вано 40 най кра щих.

Перш ніж бути пред став ле ною до комі тету 
кожна з робіт пройшла дов гий шлях: рецен-
зу вання, обго во рення на вче них та нау ково-
тех ніч них радах, жорст кий кон ку рент ний від-
бір серед най кра щих нау ко вих робіт вищого 
навчаль ного закладу, уста нови або орга ні за-
ції, потім кон курс ний від бір на коле гіях мініс-
терств та пре зи діях галу зе вих ака де мій наук. 
За рішен ням остан ніх шля хом таєм ного голо-
су вання роботи було пред став лено до комі-
тету. Зро зу міло, що кожна з цих робіт є кра-
щою серед най кра щих!

Про цес роз гляду мате рі а лів, що пода-
ються до комі тету, про хо дить у кілька ета пів. 
На пер шому про во диться нау ково-тех нічна 
екс пер тиза шля хом рецен зу вання робіт неза-
леж ними рецен зен тами. На засі дан нях спе ці-
а лі зо ва ної сек ції та пре зи дії комі тету з ура-
ху ван ням виснов ків рецен зен тів ана лі зу ється 
гли бина нау ко вих резуль та тів роботи та за 
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переп лі та ються з дос лі джен нями як віт чиз-
ня них, так і зару біж них уче них. Нау кові здо-
бутки даного циклу праць добре від омі мате-
ма ти кам світу.

Варто зазна чити, що на даному етапі роз-
витку багато нау ко вих дос лі джень у різ них 
галу зях немож ливо про во дити без вико рис-
тання тех но ло гій висо коп ро дук тив них обчис-
лень (HPC). Так, А. Голо винсь кий, А. Маленко, 
О. Бан дура та С. Горенко з Інсти туту кібер не-
тики ім. В. М. Глуш кова НАН Укра їни вико-
нали значну роботу з роз витку висо коп ро дук-
тив них обчис лень з вико рис тан ням супер ко-
м п’ю терiв з клас тер ною архі тек ту рою (СКА) 
у нашій дер жаві. Особ ливу увагу автори 
роботи при ді ля ють двом основ ним аспек там. 
Це змен шення енер го спо жи вання СКА при 
збіль шенні про дук тив ності та інфор ма цій ній 
без пеці. Адже СКА Інсти туту кібер не тики 
вико рис то ву ються бага тьма уста но вами НАН 
та МОН Укра їни. Від по відно на цих ресур сах 
збе рі га ються важ ливі дані корис ту ва чів, які 
не повинні втра ча тися або пот ра пити до сто-
рон ніх рук.

Після впро ва дження резуль та тів роботи 
значно пок ра щився такий показ ник інфор ма-
цій ної без пеки як дос туп ність ресур сів (інфор-
ма ції) для корис ту ва чів.

Пре мі йо ва ний цикл нау ко вих праць 
«Влас ти вості тем ної мате рії за даними аст-
ро фі зич них спо сте ре жень» яск ра вого фізика-
те о ре тика кан ди дата фізико-ма те ма тич них 
наук Д. Яку бовсь кого з Інсти туту тео ре тич ної 
фізики ім. М. М. Бого лю бова НАН Укра їни 
при свя че ний дос лі дженню сте риль них нейт-
рино як мож ли вого кан ди дата на роль тем ної 
матерії.

На основі ана лізу функ цій роз по ділу час-
ток тем ної мате рії в гало-кар ли ко вих галак-
ти ках нау ко вець отри мав най су во ріші обме-
ження на мож ливу масу таких час ти нок 
у моде лях теп лої тем ної мате рії, що особ-
ливо важ ливо. Д. Яку бовсь кий уперше отри-
мав обме ження в різ них моде лях цього класу, 
де роль тем ної мате рії вико ну ють сте рильні 
нейт рино. На основі ана лізу даних рент ге-
нівсь ких супут ни ків він отри мав кращі у світі 

обме ження на кут змі шу вання сте риль них 
нейт рино в пев ній області зна чень їх маси. 
Слід зазна чити, що вивчення сте риль них 
нейт рино сьо годні є одним з най більш перс-
пек тив них напря мів як у фізиці, так і в аст ро-
фі зиці часток.

Іс тот ний сві то вий про грес у ство ренні 
нового поко ління при ла дів над ви со ко час-
тот ної потуж ної елект ро ніки та при строїв 
опто елект ро ніки в останні деся ти річчя пов’я-
за ний з досяг нен нями у галузі тех но ло гій 
на основі ніт рид них напівп ро від ни ко вих спо-
лук. На тлі обме же них тех но ло гіч них мож-
ли вос тей кан ди да там фізико-ма те ма тич них 
наук А. Кучуку, К. Авра менко, А. Нау мову 
та Н. Саф рюк з Інсти туту фізики напівп ро від-
ни ків ім. В. Є. Лаш ка рьова НАН Укра їни вда-
лось отри мати ряд фун да мен таль них резуль-
та тів сві то вого рівня. Автори роз ро били 
та дос лі дили висо ко я кісні омічні та бар’єрні 
кон тактні сис теми на основі нано ком по зит-
них дифу зій них бар’є рів. Вста нов лено коре ля-
цію струк турно-мор фо ло гіч них пара мет рів, 
спект рально-оп тич них та елект ро фі зич них 
харак те рис тик від ком по зи цій ного складу, 
кон фі гу ра ції та тех но ло гії виро щу вання ніт-
рид них наност рук тур на під клад ках різ ного 
типу.

Це зай вий раз свід чить, що в галузі фун-
да мен таль них дос лі джень з фізики напівп ро-
від ни ків Укра їна займає чільне місце у світі. 
Автори пре мі йо ва ної роботи є перс пек тив-
ними моло дими вче ними, здат ними гідно 
три мати прес тиж віт чиз ня ної науки в май бу-
т ньому.

По зи тив ним при кла дом успіш ного між-
на род ного спів ро біт ництва є робота «Нейт-
ронна діаг нос тика функ ці о наль них рідин них 
нано сис тем» тала но ви тих моло дих нау ков-
ців Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
ім. Тараса Шев ченка та Об’єд на ного інсти-
туту ядер них дос лі джень (Росія) кан ди да-
тів фізико-ма те ма тич них наук В. Пет ренка, 
О. Кизими та Т. Тропіна.

У роботі дос лі джено та опи сано рідинні 
сис теми фуле ре нів у роз чин ни ках різ ної 
поляр ності, маг нітні рідинні сис теми, а також 
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полі мери та поверх нево-ак тивні речо вини, які 
вико рис то ву ються для ста бі лі за ції маг ніт них 
час ти нок у фероф лю ї дах, з метою вдос ко на-
лення про це дур син тезу та одер жання нових 
типів біо су міс них рідин них сис тем з напе ред 
зада ними влас ти вос тями, що значно роз ши-
рить їх впро ва дження в біо ме дич них цілях. 
Сьо годні фуле рени вже заре ко мен ду вали себе 
як новітні ліки проти онко ло гіч них, ней ро де-
ге не ра тив них (хво роби Аль ц гей мера та Пар-
кін со на), вірус них та бак те рі аль них захво рю-
вань. Маг нітні нано час тинки фероф лю ї дів 
вво дяться в людсь кий орга нізм, після чого 
міг ра ція клі тин конт ро лю ється гра ді єнт ним 
маг ніт ним полем з подаль шим керо ва ним 
рухом клі тин раку разом із маг ніт ними час-
тин ками.

Не зва жа ючи на лави но по дібне зрос тання 
пуб лі ка цій щодо робіт з наност рук ту ро-
ва ними мате рі а лами, вивчення струк тури 
та влас ти вос тей нейт рон ними мето дами має 
піо нерсь кий харак тер. Ори гі наль ність дос-
лі джень авто рів під тве р джу ється рей тин го-
вими пуб лі ка ці ями з висо ким рів нем циту-
вання.

Відзна чено цикл нау ко вих праць «Ство-
рення нових функ ці о наль них мате рі а лів 
на основі тугоп лав ких окси дів та гало ге ні дів 
луж них мета лів з конт ро льо ва ним струк тур-
ним ста ном» кан ди да тів наук А. Доро шенка, 
К. Кулика, О. Лебе динсь кого з Інсти туту 
монок рис та лів НАН Укра їни, який при свя-
чено акту аль ній про блемі сучас ного мате рі-
а лоз навства – роз роб ленню нових і вдос ко-
на ленню наяв них функ ці о наль них мате рі а лів 
з метою подаль шого їх вико рис тання у фото-
ніці, оптиці та опто елект ро ніці. Для досяг-
нення вста нов ле ної мети було опти мі зо вано 
умови отри мання вихід них спо лук, фор му-
вання кера міки та нане сення плі вок. Одним 
із при нци по вих завдань, що вда лося роз в’я-
зати дос лід ни кам, є одер жання функ ці о наль-
них мате рі а лів зада них влас ти вос тей за допо-
мо гою ефек тив ного управ ління тех но ло гією 
ство рення висо ко щіль ної кера міки. Дос лі-
дження струк тури, мор фо ло гії, оптич них 
та сцин ти ля цій них влас ти вос тей мате рі а лів 

зроб лені ґрун товно та вичерпно на висо кому 
нау ко вому рівні.

Пе ре лік пуб лі ка цій повно від би ває досяг-
нення авто рів, а висо кий рей тинг жур на лів 
об’єк тивно вка зує на акту аль ність та заці кав-
ле ність сві то вої нау ко вої спіль ноти в резуль-
та тах таких дос лі джень.

У роботі «Наност рук ту ро вано опти мі зо-
вані кера мічні сен сорні мате рі али для ство-
рення інте лек ту аль них сис тем нового поко-
лін ня» кан ди дата фізико-ма те ма тич них 
наук Г. Клим з Наці о наль ного уні вер си тету 
«Львівська полі тех ні ка» дос лі джено та прак-
тично реа лі зо вано мож ли вості вико рис тання 
наност рук ту ро ва ної шпі нель ної кера міки 
в тем пе ра турно- та воло го чут ли вих сен сор них 
еле мен тах. Спро ек то вано інте лек ту альну сис-
тему нового поко ління з мік роп ро це сор ною 
оброб кою сиг на лів, що забез пе чує дов гот ри-
валу ста біль ність та над ій ність. З вико рис тан-
ням наност рук ту ро ва них сен сор них еле мен-
тів роз роб лено і впро ва джено інте лек ту альну 
сис тему моні то рингу та конт ролю клі ма тич-
них пара мет рів середо вища.

Ре зуль тати циклу мають прак тичне зна-
чення для ство рення широ кого спектру сен-
сор них при строїв та дат чи ків, у основу функ-
ці о ну вання яких пок ла дено адсорб ційно-де-
сорб ційні процеси.

Од ним із знач них досяг нень роботи «Під-
ви щення про дук тив ності та якості виго тов-
лення вели ко га ба рит них дета лей з висо ко-
міц них спла вів» кан ди да тів тех ніч них наук 
А. Мано хіна, А. Най денка (Інсти тут над твер-
дих мате рі а лів ім. В. М. Баку ля) та Ю. Федо-
рана (Інсти тут мате рі а лоз навства ім. 
І. М. Фран це вича НАН Укра ї ни) є вирі шення 
ряду склад них тех ніч них питань меха ніч ної 
обробки важ ко об роб лю ва них мета лів і спла-
вів. Важ ли вим є вирі шення про блеми лезо вої 
обробки вели ко га ба рит них дета лей, роз робки 
та засто су вання сучас них різаль них інстру-
мен тів з полік рис та ліч них над твер дих мате рі-
а лів на основі щіль них моди фі ка цій ніт риду 
бору при вироб ництві таких дета лей, мето-
до ло гію під ви щення над ій ності інстру мен-
тів. Автори роз ро били мето дику конт ролю 
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над ій ності різаль ного інстру менту в про цесі 
різання за двома показ ни ками: знос різця 
та шорст кості оброб ле ної поверхні, що дає 
мож ли вість сут тєво під ви щити якість кін це-
вої про дук ції.

На у кові поло ження й роз робки авто рів 
вико рис то ву ються на вироб ництві для зни-
ження собі вар тості виро бів за раху нок мак-
си маль ного вико рис тання ресурсу різаль ного 
інстру менту, змен шення часу прос тою устат-
ку вання та кіль кості браку.

Відзна чено роботу «Новітні тех но ло гії 
ство рення мате рі а лів та пок рит тів у суд но бу-
ду ван ні» О. Гайши, А. Кар пе ченко, О. Лабарт-
кави та Т. Юреско з Наці о наль ного уні вер-
си тету кораб ле бу ду вання ім. адмі рала Мака-
рова, яка вико нана на акту альну для будь-якої 
галузі народ ного гос по дарства тему, що сто-
су ється пошуку нових мате рі а лів, або засо бів 
їх пок ра щення. Автори як шля хом ком п’ю тер-
ного моде лю вання, так і за допо мо гою пря-
мих екс пе ри мен таль них дос лі джень про ана-
лі зу вали влас ти вості знач ної кіль кості різ них 
мате рі а лів та запро по ну вали шляхи їх про-
гно зу вання.

Роз роб лено мето дики моде лю вання 
фізико-ме ха ніч них влас ти вос тей речо вини 
у твер дому стані з вико рис тан ням потен ці а лів 
міжа том ної вза є мо дії шля хом ком п’ю тер ного 
моде лю вання, які дають змогу вико ну вати 
під бір зна чень цих влас ти вос тей за раху нок 
вибору наност рук тури мате рі алу. Роз роб-
лено мате ма тичні моделі пош ко джу ва ності 
та зміни кое фі ці єнту теп лоп ро від ності пору-
ва того сфе роп лас тику, які дають мож ли вість 
на ста дії про ек ту вання визна чити ресурс 
роботи мате рі алу.

Від мі чено також між дис цип лі нарне дос-
лі дження, яке вико нали «на сти ко ві» фізики, 
біо хі мії, біо ор га ніч ної хімії та фар ма ко ло-
гії кан ди дати фізико-ма те ма тич них наук 
І. Вой те шенко, Т. Нікола єнко та А. Мосу нов. 
У циклі нау ко вих праць «Фізичні влас ти вості, 
які визна ча ють біо ло гічну актив ність орга-
ніч них моле кул з елект рон ним спря жен ням» 
автори вивчили фізичні влас ти вості фар ма-
ко ло гічно-ак тив них моле кул лікарсь ких пре-

па ра тів та моле ку ляр них міше ней їхньої дії 
в клі тині. Отри мано нові уяв лення про моле-
ку лярні меха нізми дії лікарсь ких пре па ра тів. 
Дос лі джено мож ливі кон фор ма ції моле кули 
ДНК і їх вплив на ком плек со утво рення з біо-
ло гічно актив ними спо лу ками.

Ро зу міння явищ, вивче них у роботі, 
є осно вою для ство рення пре па ра тів для ліку-
вання рако вих захво рю вань, що, неза пе речно, 
є дуже акту аль ною задачею.

У циклі нау ко вих праць «Нові дані про 
меха нізм фор му вання фіб ри но вого кар касу 
тромб, рання діаг нос тика загрози тром бо-
ут во рення та низь ко мо ле ку лярні інгі бі тори 
цього про це су» кан ди дата біо ло гіч них наук 
Т. Поз няк (Інсти тут біо хі мії ім. О. В. Пал ла-
діна НАН Укра ї ни) дос лі джу ється над зви-
чайно акту альна тема для сучас ної меди-
цини – меха нізми тром бо ут во рення та нові 
методи впливу на остан ній про цес кас каду 
фор му вання тромбу – полі ме ри за ції фіб рину. 
Робота, окрім нових нау ко вих резуль та тів, 
має велику прак тичну цін ність. Автор роз ро-
бив тест-сис тему для кіль кіс ного визна чення 
одного з голов них моле ку ляр них мар ке рів 
стану сис теми зсі дання крові – роз чин ного 
фіб рину в плазмі крові людини, що дає мож-
ли вість ран ньої діаг нос тики тром бо тич них 
захво рю вань. Знай дено та дос лі джено нано-
роз мірні спо луки, які здатні спе ци фічно інгі-
бу вати фор му вання фіб ри но вої основи тромбу 
та запро по но вано їх вико рис тання як основи 
для роз робки антит ром бо тич них пре па ра тів.

Ре зуль тати дос лі джень роб лять сут тє вий 
вне сок в роз уміння меха ніз мів тром бо ут во-
рення і ство рення нау ко вих засад роз робки 
пре па ра тів та мето дів ліку вання хво роб, 
пов’я за них з ано маль ною акти ва цією сис теми 
зсі дання крові.

Особ ли вої акту аль ності в сучас ному сус-
піль стві набу ва ють про блеми, що пов’я зані 
зі здо ро в’ям уза галі і репро дук тив ним здо ро-
в’ям зок рема. Зрос та юче вико рис тання іоні-
зу ю чого випро мі ню вання в різ них галу зях 
про мис ло вості, меди цини та біо ло гії пос тійно 
поси лює нега тив ний вплив іоні зу ю чої раді а-
ції на різ но ма нітні ком по ненти біос фери, зок-
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рема людину. Цикл нау ко вих праць «Оцінка 
ролі сім’я ної рідини в збе ре женні заплід ню-
ючої здат ності спер ма то зо ї дів за умов раді а-
цій ного впли ву» кан ди да тів біо ло гіч них наук 
Ю. Кон д ра то вої та О. Ват лі цо вої (Наці о наль-
ний нау ко вий центр раді а цій ної меди цини 
Наці о наль ної ака де мії медич них наук Укра-
ї ни) при свя че ний вивченню фер ти лі за цій ного 
потен ці алу чоло ві чого насе лення Укра їни. 
Про ве дені авто рами дос лі дження на тва ри нах 
і спермі людини дали змогу вста но вити най-
більш чут ливі біо хі мічні показ ники сім’я ної 
рідини до дії іоні зу ю чої раді а ції, які можуть 
бути вико рис тані як про гнос тичні кри те рії 
для оцінки репро дук тив ної здат ності чоло ві-
чого насе лення України.

Отри мані авто рами резуль тати, без у мовно, 
спри я ти муть роз криттю при чин роз витку 
та пошуку мож ли вос тей подо лання пато ло гії 
репро дук тив ної сис теми, що викли кана радіо-
ак тив ним чинником.

Відзна чено напо лег ливу працю кан ди дата 
медич них наук О. Гога є вої, лікаря-кар ді о лога 
Наці о наль ного інсти туту сер цево-су дин ної 
хірур гії ім. М. А. Амо сова. Вона детально 
вивчила про блему туне льо ва них коро нар них 
арте рій та від крила меха нізм роз витку іше-
мії міо карду, пок ра щила при жит тєву вери фі-
ка цію та запро по ну вала при нципи пато ге не-
тич ного ліку вання сим п то ма тич них паці єн-
тів із цією ано ма лією. Оці ню ючи пси хо со ма-
тич ний ста тус кож ного паці єнта, дос лі джено 
особ ли вості функ ці о ну вання нер во вої сис-
теми цієї кате го рії паці єн тів та дано прак-
тичні реко мен да ції з вико рис тання анк сі о лі-
ти ків та пре па ра тів маг нію, що має прак тичне 
зна чення в прак тиці кар ді о лога.

Ве ли кій кіль кості хво рих вда лося пок-
ра щити якість життя, уник нути неба жа них 
подій під час опе ра ції він це вого шун ту вання 
та в піс ля о пе ра цій ному періоді.

Здо ро в’я кож ного з нас не в останню чергу 
зале жить від того, що ми їмо. На сьо годні 
одер жання висо ких уро жаїв еко ло гічно чис тої 
сільсь ко гос по дарсь кої про дук ції є акту аль-
ною про бле мою у світі. І Укра їна не є винят-
ком. Одним із захо дів, що сприяє вирі шенню 

цієї про блеми, є ство рення бак те рі аль них 
пре па ра тів, – пов ної або част ко вої аль тер на-
тиви агро хі міч ним засо бам. У циклі нау ко-
вих праць «Фун да мен тальні та при кладні 
аспекти ефек тив ної вза є мо дії мік ро ор га ніз мів 
і рос лин у сучас них агро е ко сис те мах» кан ди-
дати біо ло гіч них наук Л. Дан ке вич та Н. Лео-
нова (Інсти тут мік ро бі о ло гії і віру со ло гії ім. 
Д. К. Забо лот ного НАН Укра ї ни) вико рис тали 
неоці нен ний потен ціал мік ро ор га ніз мів. На їх 
основі молоді вчені роз ро били, запа тен то вали 
та впро ва дили в прак тику нові віт чиз няні 
еко ло гічно без печні біоп ре па рати для пок ра-
щення жив лення, під си лення фіто і му ні тету 
і стій кості рос лин до різ них нега тив них чин-
ни ків довкілля.

До да вання роз роб ле них пре па ра тів, 
як окремо, так і в сумі шах до сучас ної тех но-
ло гії рос лин ництва, дає мож ли вість част ково 
замі щу вати орга нічні доб рива, ефек тив ніше 
вико рис то ву вати хімічні доб рива, змен шу вати 
витрати на засоби захисту рос лин, при цьому 
під ст ра хо ву вати посіви від погод них умов. 
Тому сільсь ко гос по дарське вироб ництво має 
вели кий зиск від засто су вання й подаль ших 
роз ро бок мік ро бі о ло гіч них пре па ра тів.

Від мі чено цикл нау ко вих праць «Фізі о-
ло гічні основи адап та ції сільсь ко гос по дарсь-
ких рос лин до стре со вих фак то рів», вико на-
ний кан ди да тами біо ло гіч них наук Т. Артю-
шенко (Кри во рі зь кий бота ніч ний сад НАН 
Укра ї ни) і Ю. Карп цем (Хар ківсь кий наці о-
наль ний аграр ний уні вер си тет ім. В. В. Доку-
ча є ва). В умо вах сучас ного роз витку світу 
він є досить акту аль ним. Автори роботи дос-
лі дили фун да мен тальні аспекти стре со вих 
реак цій рос лин і фор му вання адап та ції, роз-
ро били заходи для під ви щення адап тив ного 
потен ці алу сільсь ко гос по дарсь ких рос лин 
за раху нок загар ту вання та вико рис тання біо-
ло гічно актив них речо вин. Завдяки част ко вій 
роз шиф ровці моле ку ляр них та фізі о лого-бі-
о хі міч них меха ніз мів адап та ції до нега тив-
них чин ни ків середо вища, які тісно пов’я зані 
з клі тин ною сиг на лі за цією, автори роз ро били 
методи пошуку стій ких і чут ли вих видів рос-
лин до неспри ят ли вих чин ни ків середо вища.
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Ро зу міння меха ніз мів стій кості рос лин 
до стре со вих фак то рів допо може агра ріям 
виро щу вати сільсь ко гос по дарські куль тури 
в умо вах зрос та ю чого антро по ген ного наван-
та ження, допо може при клад ним еко ло гам 
очи щу вати забруд нені ґрунти за допо мо гою 
стій ких рос лин чи рос лин-на ко пи чу ва чів.

Відзна чено роботу «Захист від елект ро-
ко ро зії та елект ро об робка бето нів, виро бів 
і конс трук цій з них» кан ди да тів тех ніч них 
наук О. Плу гіна, О. Бор зяк (Укра ї нська дер-
жавна ака де мія заліз нич ного транс пор ту), 
В. Мар ти но вої та О. Халю шева (Дон баська 
наці о нальна ака де мія будів ництва і архі тек-
ту ри). На основі поло жень коло їд ної хімії 
і фізико-хі міч ної меха ніки дис перс них сис тем 
і мате рі а лів роз роб лено мате ма тичні моделі 
цих явищ, які добре узго ди лись із екс пе ри-
мен таль ним даними і дали змогу роз в’я зати 
акту альні нау ково-тех нічні про блеми: захист 
від елект ро ко ро зії бетону і під ви щення дов-
го віч ності обвод не них конс трук цій та спо-
руд на ділян ках заліз ниць, елект ри фі ко ва них 
пос тій ним стру мом; еко но мія енер го ре сур-
сів за раху нок елект ро ак ти ву вання бетон ної 
суміші або цементу, яке забез пе чує отри мання 
газо бе тону без авток ла ву вання.

Ав то рам вда лося одер жати буді вель ний 
мате ріал з новими більш пок ра ще ними якос-
тями, які сто су ються теп ло тех ніч них харак те-
рис тик. Роз робка нових скла дів та тех но ло гії 
неав ток лав ного газо бе тону з кра щими фізич-
ними та меха ніч ними влас ти вос тями значно 
під ви щать мож ли вість їх засто су вання в гро-
мадсь ких та цивіль них будів лях, що допо може 
вивести буді вельну галузь Укра їни на нову 
схо динку енер гоз бе ре ження як при виго тов-
ленні мате рі а лів, так і змен шенні пито мих 
теп ло ви трат буді вель у про цесі екс плу а та ції.

На оч ним при кла дом при йн яття ефек-
тив них управ лінсь ких рішень є робота док-
тора еко но міч них наук, про фе сора кафедри 
Київсь кого наці о наль ного тор го вельно-еко но-
міч ного уні вер си тету М. Тара сюка «Конт ро-
лінг в управ лінні тор го вель ними мере жа ми», 
яка спря мо вана на роз гляд конт ро лінгу 
як ціліс ного еко но міч ного явища, що орі єн то-

ване на забез пе чення ефек тив ності функ ці о-
ну вання суб’єк тів мере же вого тор го вель ного 
бізнесу у дов го стро ко вому пері оді. Клю чова 
ідея дос лі дження поля гає у під ви щенні ефек-
тив ності сер вісно-еко но міч ної під тримки 
управ лінсь ких рішень шля хом обґрун ту вання 
тео ре тико-ме то до ло гіч них засад та роз робки 
прак тич них реко мен да цій щодо особ ли вос тей 
конт ро лінгу в тор го вель них мере жах на основі 
вра ху вання напра цю вань в усіх галу зях еко-
но міч ної науки. Автор обґрун ту вав біз нес-мо-
делі тор го вель них мереж, що дає змогу про-
во дити оцінку їх діяль ності в ста тиці та дина-
міці, а також у роз робці інно ва цій ної струк-
тури служби конт ро лінгу наве де них мереж. 
Запро по но вано спо соби та інстру мен та рій 
конт ро лінгу в тор го вель них мере жах, зок рема 
аутс та фінг, «стра те гія синього оке а ну», стра-
те гічна марш ру ти за ція, а також методи моти-
ва ції діяль ності конт ро ле рів тощо.

Ре зуль тати дос лі дження можуть бути 
корис ними також для інших суб’єк тів під при-
єм ництва з огляду на спе ци фіку їхньої гос по-
дарсь кої діяль ності та управ ління.

За слу жено діс тав високу оцінку цикл нау-
ко вих праць «Про ти дія зло чи нам у сфері 
висо ких інфор ма цій них тех но ло гій орга нами 
внут ріш ніх справ» док тора юри дич них наук 
про фе сора Одесь кого дер жав ного уні вер си-
тету внут ріш ніх справ І. Воронова.

Як від омо, кіберз ло чини, що вчи ня ються 
із засто су ван ням інфор ма ційно-те ле ко му ні-
ка цій них тех но ло гій, мають висо кий рівень 
латент ності і ано нім ності. Їх транс на ці о наль-
ний харак тер поро джує сут тєві про блеми кри-
мі нально-про це су аль ного харак теру на між-
на род ному рівні. Через низьку ефек тив ність 
пра во вої про ти дії кіль кість ско є них зло чи нів 
зрос тає в гео мер тич ній про гре сії. Автор роз-
гля дає акту альні питання, пов’я зані з при-
чинно-нас лід ко вим зв’яз ком інфор ма ти за ції 
сус піль ства зі зло чи нами у сфері висо ких 
інфор ма цій них тех но ло гій, та надає про по зи-
ції щодо здійс нення опе ра тивно-роз шу ко вого 
моні то рингу ресур сів наці о наль ного сег менту 
мережі Інтер нет. Засто со вує стан дар ти зо вані 
про грамні засоби для візу аль ного ана лізу 



34
Шляхи роз витку української науки, 2014, № 4 (105)

Оцінки ефективності науки в Україні

даних та вияв лення при хо ва них зв’яз ків у дос-
лі джу ва ній сфері та визна чає основні напрями 
їх вико рис тання.

І. Воро нов є чле ном робо чої групи від 
Управ ління по боро тьбі з кіберз ло чин ністю 
МВС Укра їни, і осо бисто під го ту вав про по-
зи ції та заува ження до нор ма тивно-пра во вих 
актів із зазна че ного питання. Сис тем ність 
нау ко вих роз ро бок, бажання спів пра цю вати 
та реально роз ви вати обра ний напрям стали 
осно вою для між на род ного спів ро біт ництва 
по боро тьбі з кіберз ло чин ністю.

Відзна чено також бага тьох інших моло дих 
уче них, роботи яких зро били ваго мий вне сок 
у роз в’я зання про блем мате ма тики та меха-
ніки, інфор ма тики, мате рі а лоз навства, хімії, 
еко ло гії, мета лур гії, істо рії та ін.

До сяг нення моло дих уче них від кри ває 
дорогу в май бутнє, дає мож ли вість роз ви-
вати нау ков цям свої дос лі дження і фор му вати 
сучасне інфор ма ційне сус піль ство, якому 
влас тиві риси гли бо ких знань, висо кої дина-
міки роз витку, пере до вого вироб ництва.

До від ково. Пре мію засно вано у 2001 р. 
для від зна чення моло дих уче них віком 
до 35 років. Перші два роки при су джу ва лося 
10 пре мій моло дим уче ним Наці о наль ної ака-
де мії наук Укра їни, а почи на ючи з 2003 р., 
ці пре мії можуть отри му вати молоді нау ковці 
неза лежно від орга ні за ції, де вони пра цю ють. 
Ука зом Пре зи дента Укра їни від 24 березня 
2003 р. № 253 вста нов лено 25 пре мій (з них – 
10 пре мій для моло дих уче них Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра ї ни) у роз мірі 10 тис. грн 
кожна. У 2009 р. кіль кість пре мій збіль шено 
до 40 (з них – 15 пре мій для моло дих уче них 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни) у роз мірі 
20 тис. грн кожна. Почи на ючи з 2014 р.,  роз-
мір пре мії – 40 тис. грн кожна.

За 13 років Пре зи дент Укра їни від зна чив 
329 робіт з 819 пода них, лау ре а тами стали 
720 моло дих нау ков ців.

На здо буття пре мій Пре зи дента Укра їни для 
моло дих уче них 2014 р. Сек ре та ріат Комі тету 
з Дер жав них пре мій Укра їни в галузі науки 
і тех ніки при йняв до роз гляду 108 робіт. Геог-
ра фія пода них на здо буття Пре мій Пре зи-

дента для моло дих уче них 2014 р. свід чить, 
що більш активні є нау кові школи Києва, 
Хар кова, Дніп ро пет ровська та Львова. Звер-
тає на себе увагу, що 80 % пре тен ден тів вже 
мають нау ко вий сту пінь, з них сім док то рів 
наук. В основ ному подано роботи з роз робки 
та впро ва дження нової тех ніки, мате рі а-
лів і тех но ло гій, які є резуль та том нау ко вих 
та екс пе ри мен таль них дос лі джень, інже нер-
них пошу ків та орга ні за цій них рішень. Ана-
ліз пода них робіт пока зує вели кий потен ціал 
віт чиз ня ної науки, який має слу жити подо-
ланню кри зо вих явищ і подаль шому роз вит-
кові нашої дер жави (Молоді вчені – без цін ний 
інте лект нації (огляд 2013 р.) // Комі тет 
з Дер жав них пре мій Укра їни в галузі науки 
і тех ніки (http://www.kdpu-nt.gov.ua/; Ана ліз 
робіт моло дих вче них, при йн я тих на здо-
буття пре мій Пре зи дента Укра їни  // Комі-
тет з Дер жав них пре мій Укра їни в галузі 
науки і тех ніки (http://www.kdpu-nt.gov.ua/).

***
А. Сибір ний, ака де мік НАН Укра-

ї ни, дирек тор Інсти туту біо ло гії клі тини 
НАН України:

«…Про по ную про вести загальну вироб-
ничу атес та цію, тобто оці ню вання рівня нау-
ко вої діяль ності всіх уста нов та нау ко вих під-
роз ді лів НАН Укра їни, які пра цю ють у галузі 
при род ни чих наук, щоби вста но вити, чи цей 
рівень від по ві дає між на род ному і чи є вагомі 
впро ва джені (або готові до впро ва джен ня) 
роз робки. Існу ють кри те рії, які вико рис то-
ву ються в кра ї нах Євро со юзу. До атес та ції 
слід залу чити іно зем них екс пер тів, зок рема 
з тих країн ЄС, котрі мають недав ній успіш-
ний дос від рефор му вання нау ко вого сек тору 
. Доб рим при кла дом може бути Польща, кра-
їна з при близно такою ж кіль кістю насе лення, 
що й Укра їна. Поляки домог лися знач них 
успі хів у рефор му ванні управ ління нау кою 
й мають сер йозні здо бутки у при род ни чих 
нау ках. В Укра їні спо чатку пот рібно при й-
н яти загальну кон цеп цію реформ, а до неї – 
«дорожню кар ту» з кон к рет ними захо дами 
та часо вими рамками.
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Ос нов ними кри те рі ями оці ню вання для 
уста нов, які пра цю ють у галузі екс пе ри мен-
таль них наук, повинні стати сумар ний імпакт-
фак тор пуб лі ка цій під роз ділу чи інсти туту 
за пев ний період часу (ска жімо, 5 років), 
індекс циту вань та індекс Гірша з роз ра хунку 
на одного пра цю ючого нау ко вого спів ро біт-
ника. Кожен із цих пара мет рів має свої пере-
ваги і вади, тому для пов ноти кар тини ана-
лі зу ють усі три. Якщо ана лі зу вати сумар ний 
імпакт-фак тор авто рів за обме же ний від ти-
нок часу (ска жімо, 5 років), можна порів ню-
вати здо бутки моло дих і стар ших дос лід-
ни ків, чого не дозво ля ють загаль ний індекс 
циту вання та індекс Гірша. Загаль ний індекс 
циту вань визна чає, скільки разів пос ла лися 
на пуб лі ка ції даного автора за його нау кову 
кар’єру. Індекс Гірша роз cтав ляє всі пуб лі ка-
ції автора за рей тин гом, залежно від кіль кості 
поси лань на кожну з них. Якщо, напри клад, 
індекс Гірша ста но вить 20, це озна чає, що на 
два дцяту за рей тин гом пуб лі ка цію пос ла-
лися 20 разів (на вищі в списку поси ла лися 
стільки ж або більшу кіль кість разів). Оби-
два індекси вищі (в серед ньо му) в авто рів 
із три ва лі шою нау ко вою кар’є рою. Індекс 
Гірша у моло дих нау ков ців і в тих, хто завер-
шив нау кову кар’єру з неве ли кою кіль кістю 
нау ко вих праць (хай і най ви щого ґатун ку), 
буде зав жди низь ким. Тобто якщо автор має 
лише дві нау кові праці, то його мак си маль-
ний індекс Гірша є 2. Загаль ний індекс циту-
вання пев ною мірою не має цих обме жень, 
бо якщо автор, ска жімо, опуб лі ку вав лише дві 
роботи, але дуже зна чимі, то його загаль ний 
індекс циту вання може бути дуже висо ким, 
незва жа ючи на дуже низь кий індекс Гірша. 
І все ж біль шість лау ре а тів Нобе лівсь кої пре-
мії мають індекс Гірша бли зько 40–50. Автори 
польсь ких кон курс них про ек тів повинні над-
ати всі три пара метри: свій сумар ний імпакт-
фак тор за останні 5 років, індекс циту вань 
та індекс Гірша. Схожа ситу а ція і в інших 
кра ї нах. У нас пере лі чені нау ко мет ричні пара-
метри вже стали від омими, однак є силь ний 
опір їх впро ва дженню. Кри ти ками вико рис-
тання нау ко мет рич них пара мет рів висту па-

ють зазви чай нау ковці, в яких зазна чені пара-
метри дуже низькі.

Для оцінки рівня при клад них роз ро бок 
слід про ана лі зу вати сумар ний при бу ток уста-
нови чи її під роз ділу від про дажу ліцен зій, 
ноу-хау, гос по дарсь ких дого во рів із під при-
ємст вами тощо з роз ра хунку на одного пра-
цю ючого нау ко вого спів ро біт ника. Отри мані 
дані за резуль та тами оці ню вання рівня фун-
да мен таль них та при клад них нау ко вих дос лі-
джень і роз ро бок слід вико рис тати для вирі-
шення питання, чи кон к ретна уста нова (та 
кожен її під роз діл) заслу го ву ють на подальше 
бюджетне фінан су вання. Кра щим за цими 
показ ни ками уста но вам та під роз ді лам фінан-
су вання про по ную збіль шити, а най гір шим – 
змен шити із мож ли вістю його пов ного при-
пи нення за від сут ності пози тив ної дина міки 
впро довж, ска жімо, трьох – п’яти років. Таким 
чином, кращі під роз діли й уста нови функ-
ці о ну ва ти муть як «клю чові лабо ра то рії», 
що існу вали в нас недовго у галузі клі тин ної 
та моле ку ляр ної біології.

Варто при слу ха тися до думки бага тьох 
фахів ців про доціль ність при єд нання дер жав-
них галу зе вих ака де мій наук до НАН Укра їни 
на пра вах від ді лень: напри клад, Від ді лення 
аграр них наук чи Від ді лення медич них наук. 
Саме в такий спо сіб орга ні зо вана польська 
ака де мія наук. Об’єд нання ака де мій дозво лить 
зао ща дити кошти управ ління нау кою. Пере ко-
на ний, що це допо може під ви щити рівень дос-
лі джень у галузі меди цини та сільсь кого гос-
по дарства.

Слід перейти до залу чення іно зем них вче-
них до рецен зу вання кон курс них віт чиз ня-
них про ек тів, як роб лять у біль шості країн 
ЄС. Це дозво лить забез пе чити вищу об’єк тив-
ність їх рецен зу вання і пос ту пово під ви щить 
їхній нау ко вий рівень. Для цього про екти 
мали б готу ва тися укра ї нсь кою та анг лійсь-
кою мовами. Кон курсні про екти в Польщі, 
напри клад, готу ються польсь кою та анг лійсь-
кою мовами і рецен зу ються як польсь кими, 
так і іно зем ними екс пер тами.

Про по ную змен шити кіль кість пуб лі ка цій, 
які вима га ються для захисту кан ди датсь ких 
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дисер та цій, до однієї у разі, якщо роботу опуб-
лі ко вано в між на род ному жур налі з імпакт-
фак то ром понад 2, а здо бу вач у ній є пер шим 
авто ром, або ж, як аль тер на тива, зали шити 
на рівні трьох робіт, але обо в’яз ково в ака де-
міч них нау ко вих жур на лах, до яких не слід 
зара хо ву вати різ но ма нітні збір ники праць. 
Як від омо, кіль кість дру ко ва них робіт, необ-
хід них для захисту кан ди датсь ких дисер та-
цій, волюн та ри стсь ким рішен ням коли ш нього 
керів ництва МОН було збіль шено до п’яти без 
жод них кон суль та цій із нау ко вою спіль но тою 
Укра їни. У резуль таті таке рішення при звело 
до істот ного зни ження нау ко вого рівня дисер-
та цій них робіт, оскільки в гонитві за кіль кістю 
пуб лі ка цій неми нуче зни жу ва лася їх якість.

Слід впро ва дити вимогу мати не менше 
трьох пуб лі ка цій у між на род них нау ко вих 
жур на лах із визна че ним імпакт-фак то ром для 
захисту дисер та цій на здо буття звання док тора 
наук, із подаль шим пла но мір ним зрос тан ням 
необ хід ної кіль кості таких між на род них пуб-
лі ка цій. Для під го товки якіс них нау ко вих кад-
рів НАН Укра їни повинна негайно роз ро бити 
і впро ва дити дивер си фі ко вану за галу зями 
науки сис тему вимог до кан ди датсь ких та док-
торсь ких дисер та цій. Узго дити від по відні 
вимоги з Уря дом та ДАК. Вва жаю доціль ним 
під ви щити ста тус вищого атес та цій ного органу 
дер жави шля хом його пере під по ряд ку вання 
без по се ре д ньо Кабі не тові мініст рів Укра їни. 
Ще важ ли віше – лік ві ду вати спе ці а лі зо вані 
вчені ради (спец ра ди), ство рені за часів СРСР. 
Комі сія для захисту дисер та цій має ство рю ва-
тися окремо для кож ного захисту із залу чен-
ням до її складу про від них фахів ців уста нови, 
в якій роботу було вико нано, або, в разі від-
сут ності таких, уста нови, в якій роботу буде 
пред став лено до захисту. Саме так орга ні зо-
вано захист дисер та цій них робіт у бага тьох 
кра ї нах Євро со юзу, де про спец ради ніхто й не 
чув (як і про міні мум 5 робіт для кан ди датсь-
ких і 20 для док торсь ких дисер та цій), а рівень 
науки значно вищий. Слід зро зу міти: в кра ї нах 
ЄС (та й інших роз ви не них кра ї нах) основну 
екс пер тизу нау ко вих праць про во дять не на 
про це ду рах захисту дисер та цій і не в атес та-

цій них комі сіях (типу наших тепе рі ш нього 
ДАК та коли ш нього ВАК), а в редак ціях між-
на род них жур на лів, де роботи під ля га ють 
при скіп ли вому кри тич ному ана лізу і де біль-
шість робіт (до 70 %) від хи ля ється. В Укра-
їні на сьо годні існує прак тика, коли багато 
або й біль шість при сут ніх чле нів спец ради 
не є фахів цями у галузі дисер та цій ної роботи, 
і все ж кожен із них голо сує. Сис тему спец-
рад слід яко мога швидше замі нити сис те мою 
одно ра зо вих комі сій, ство ре них спе ці ально 
під тему кон к рет ної дисер та цій ної роботи. 
Їх склад може узго джу ва тися у ВАКу. Комі сія 
повинна мати право (від імені уста нови, при 
якій вона ство рена і де від бу ва ється захист) 
при су джу вати сту пені кан ди дата та док тора 
наук. Рішення уста нови про нау ко вий сту пінь 
може бути від хи лене ВАК лише у разі вияв-
лення істот них пору шень етики нау ковця, 
зок рема плагіату.

Щодо назв нау ко вих сту пе нів. У нас вико-
рис то ву ються два сту пені – кан ди дата і док-
тора наук, тоді як у бага тьох кра ї нах лише 
один – док тор наук (приб лизно від по ві дає 
нашому кан ди да ту). Два нау ко вих сту пені – 
док тора та габі лі то ва ного док тора – існу ють 
у таких кра ї нах Євро со юзу, як Німеч чина, 
Авст рія. При чому тер мін док тор філо со-
фії (PhD) засто со ву ється рідко. Най час тіше 
це док тор наук, напри клад, фізики чи біо-
ло гії. Але ніде немає вимоги 20 пуб лі ка цій 
до дисер та ції дру гого рівня (наш док тор наук). 
Польща вза галі два роки тому ска су вала 
вимогу напи сання док торсь ких (у нашому 
роз умін ні) дисер та цій, збе рігши сту пінь док-
тора наук (габі лі то ва ного док то ра), вва жа ючи, 
що під го товка док торсь кої дисер та ції заби-
рає багато часу, який не вико рис то ву ється для 
нау ко вої роботи. Здо бу вач сту пеня габі лі то-
ва ного док тора подає стис лий рефе рат своїх 
робіт, вико на них після захисту дисер та ції 
док тора (нашого кан ди да та) наук, разом із від-
бит ками пуб лі ка цій, і вчена рада оці нює доро-
бок здо бу вача. Якщо здо бу вач має 4–5 між на-
род них пуб лі ка цій, у яких він є пер шим або 
корес пон ду ю чим авто ром, при чому необо в’яз-
ково моно те ма тич них, йому при су джу ється 
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сту пінь габі лі то ва ного док тора без під го товки 
дисер та ції та її пуб ліч ного захисту (навіть при-
сут ність здо бу вача на засі данні ради не є обо-
в’яз ко вою). Без пе речно, нам слід про ана лі зу-
вати й запо зи чити це новов ве дення польсь ких 
колег. Гадаю, варто замість док торсь кої дисер-
та ції готу вати авто ре фе рат влас них пуб лі ка-
цій і пода вати його разом із від бит ками робіт 
до ради чи комі сії із захис тів, як це прак ти ку-
ється в біль шості країн Євро со юзу. Що дозво-
лить вивіль нити час, який док то рант витра-
чає на напи сання док торсь кої дисер та ції, для 
нау ко вих дос лі джень» (Сибір ний А. Скільки 
не кажіть «хал ва»… // Дзер кало тижня. 
Укра їна (http://gazeta.dt.ua/science/skilki-
ne-kazhit-halva-bez-kardinalnih-reform-
sistemi-upravlinnya-naukoyu-situaciya-z-yiyi-
fi nansuvannyam-bude-lishe-pogirshuvatisya-_.
html). – 2014. – 18–25.04).

***
О. Попо вич, заві ду вач Між га лу зе вої 

лабо ра то рієї МОН Укра їни і НАН Укра їни 
з про блем фор му вання та реа лі за ції нау-
ково-тех ніч ної полі тики Укра їни, док тор 
еко но міч них наук, кан ди дат фізико-ма те-
ма тич них наук:

«…Чим іще, крім бюрок ра ти за ції мис-
лення, можна пояс нити пос лі довну бага то-
річну лінію ВАК (а потім ДАК при МОН Укра-
ї ни) на поси лення фор маль них вимог до під-
го товки та захисту дисер та цій них робіт? 
<…> Треба нарешті нава жи тись і повер нути 
цю тен ден цію, так би мовити, на 180 гра ду сів: 
кар ди нально спрос тити про це дури захисту 
дисер та цій них робіт. Це спри я тиме шир шому 
залу ченню моло дого попов нення до віт чиз ня-
ної науки і стане дже ре лом знач ної еко но мії 
кош тів, паперу, робо чого часу.

А як же якість?! – перед ба чаю запи тання. 
Якість, врешті-решт, визна ча ється нау ко вим 
рів нем уста нови, при якій ство рю ється спе-
ці а лі зо вана вчена рада. Якщо забрати право 
ство рю вати такі ради й аспі ран туру в уста нов, 
котрі не вико ну ють офі ційно заре єст ро ва них 
нау ково-дос лід них тем, не витра ча ють своїх 
кош тів на нау кові дос лі джен ня, – загаль ний 

нау ко вий рівень дисер та цій них робіт авто-
ма тично під ні меться без будь-яких ВАКів 
та ДАКів.

Певна річ, сама про це дура затвер дження 
всіх дисер та цій «вер хов ним дер жав ним арбіт-
ром» при цьому пов ністю втра чає свій сенс, 
а це озна чає, що і коле гію ДАК, і сис тему 
екс перт них рад разом із чис лен ним апа ра-
том, який її обслу го вує (а по суті, керує нею!), 
треба роз пус тити. Рішення спе ці а лі зо ва ної 
вче ної ради має бути оста точ ним і не під ля-
гати жод ним затвер джен ням.

Ці каво, що, обго во рю ючи це питання 
з нау ков цями, пред став ни ками пре зи дій наці-
о наль них ака де мій, ми почули прак тично 
однос тайне схва лення ідеї про спе ці а лі зо вану 
вчену раду як оста точну інстан цію у вирі-
шенні долі дисер та цій ної роботи, однак був 
і пев ний ост рах: може, це треба робити пос-
ту пово, не зразу, як же так – зовсім без конт-
ролю зго ри?!. Дума ється, щоб пога сити таку 
три вогу, слід ство рити Дер жавну інспек цію 
з атес та ції нау ко вих кад рів, яка конт ро лю ва-
тиме дотри мання зако но дав ства у цій сфері, 
орга ні зує перег ляд і значне ско ро чення кіль-
кості спе ці а лі зо ва них вче них рад, – але жод-
ного сто сунку до змісту дисер та цій них робіт 
не матиме.

Не просто на це нава жи тись, однак така 
рево лю ція у віт чиз ня ній науці давно назріла, 
і її здійс нення було б ваго мим кро ком 
до виходу на євро пейські стан дарти.

Ще один напрям, на якому необ хідно подо-
лати бюрок ра тичне мис лен ня, – пого дин ний 
облік робо чого часу нау ков ців – один із най-
більш вираз них пере жит ків тота лі тарно-бю-
рок ра тич ного став лення до науки та впер того 
неба жання пра ців ни ків віт чиз ня них орга-
нів управ ління і конт ролю зро зу міти спе ци-
фіку нау ко вої праці. Такого обліку сьо годні 
немає ніде у світі, крім пост ра дянсь ких країн. 
Більше того, навіть в управ лінні вироб ни чими 
про це сами сві това тен ден ція поля гає у пере-
ході від пого дин ної оплати праці до оплати 
її резуль тату. (Прик ла дом може бути кіль ка-
річна боро тьба керів ництва кон церну BMW 
з проф спіл кою, резуль та том якої стала від-
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мова від пого дин ної оплати, хоч на її на збе ре-
женні довго напо ля гала проф спілка.)

На у ко вий про цес має ту особ ли вість, 
що він не при пи ня ється по закін ченні фор-
мально визна че ного робо чого часу: шука ючи 
роз в’я зання нау ко вої про блеми, вче ний три має 
її в полі свого зору денно і нощно. Широко від-
омі випадки, коли оста точне фор му лю вання 
нау ко вого резуль тату наро джу ється зовсім 
не на робо чому місті, навіть уві сні (зга даймо, 
напри клад, Д. Мен дє лє єва та його зна ме ниту 
таб ли цю).

Чо мусь ці абсо лютно звичні для кож ного 
нау ковця речі бага тьма сприй ма ються лише 
як поо ди нокі кур йози, чудер нацькі виб рики 
вели ких людей. І наша дер жава не шко дує гро-
шей на утри мання цілої армії конт ро ле рів, які 
скру пу льозно зіс тав ля ють гра фік роботи нау-
ковця з роз кла дом лек цій, які він читає у виші, 
та з висту пами на між на род них кон фе рен ціях. 
Це при му шує пра ців ни ків інсти ту тів у від по-
відь чимало сил та «людино-го дин» витра чати 
на виду му вання, дру ку вання й затвер дження 
«гнуч ких гра фі ків» робо чого часу, якими, 
звісно, нікому й на думку не спаде керу ва тися: 
вони – всього лише папе рова «лінія захис ту» 
від конт ро ле рів.

Можна запи тати: для чого це робиться, 
і кому це пот рібно. Для поряд ку!? Чис ленні 
конт рольні інстан ції бук вально впа да ють 
в шок, виявивши, що нау ко вець читає лек цію 
сту ден там у той час, коли пови нен пере бу вати 
на сво єму робо чому місці в ака де міч ному 
інсти туті. На їхню думку, такий випа док має 
бути обо в’яз ково оформ ле ний від по від ними 
папе рами, затвер дже ними від по від ними нака-
зами, при цьому вима га ється, щоб було неод-
мінно зазна чено, коли в поза у роч ний час вче-
ний «відп ра цює» втра чені на лек цію години 
на тому ж таки робо чому місці в інсти туті. 
Хоча не виклю чено, що оста точне фор му-
лю вання нау ко вого резуль тату, отри ма ного 
в лабо ра то рії, при йде саме під час лек ції – 
тоді, коли вче ний шука тиме най більш пере-
кон ливі пояс нення сту ден там.

Все це трохи смішно, адже пере важна біль-
шість сучас них нау ков ців пра цює і вдома (або 

навіть зде біль шого вдо ма), маючи для цього 
свій пер со наль ний ком п’ю тер, елект ронну 
пошту та мож ли вість корис ту ва тися з допо мо-
гою Інтер нету тими ж базами даних, що й на 
так зва ному робо чому місці. При наймні 
для тео ре ти ків тут особ ли вої різ ниці немає, 
як і для екс пе ри мен та то рів на ста дії обробки 
резуль та тів вимі рю вань. Не кажучи вже про 
сус піль ст воз нав ців.

Усі ці папе рові про це дури нау ковці сприй-
ма ють як пря мий доказ тупого неба жання 
бюрок ра тії зро зу міти, що таке наука і як у ній 
пра цю ють живі люди. Для уник нення непо-
ро зу мінь багато хто, зітхнувши з доса дою 
через непро дук тивно витра че ний час, готує 
ці папірці, біжить до дирек тора, який під-
пи сує їх не чита ючи, бо добре знає їм ціну. 
А якщо забу ва ють це зро бити, то ста ють здо-
биччю конт ро ле рів. Про успішну діяль ність 
остан ніх можна судити з того, що час від часу 
з’яв ля ються пові дом лення про сплату штрафу 
тим або іншим від омим вче ним за «невід п ра-
цьо вані годи ни».

При тому що все за галь ний конт роль – одна 
з мані а каль них ідей віт чиз ня ної бюрок ра тії, 
вона роз уміє: у сфері вели ких злов жи вань 
і вели ких гро шей він – справа непроста, а то 
й небез печна. Тож армія конт ро ле рів спря мо-
ву ється на ті сфери, де багато не знай деш, зате 
й на сер йозну небез пеку не нара зишся.

Пе ре ко на ний: маємо уні кальну мож ли-
вість рішуче від мо ви тись від пере жит ків 
тота лі тарно-бю рок ра тич ного під ходу в оцінці 
та нор му ванні праці нау ков ців, і гріх було б 
нею не ско рис та тися. Для цього необ хідно 
пере ко нати всіх заці кав ле них осіб, що йдеться 
не про трак ту вання ненор мо ва ного робо чого 
часу (яке вже влас тиве нашим нор ма тивно-
пра во вим доку мен там) як права адмі ніст ра ції 
залу чати пра ців ни ків до поза у роч ної роботи 
без від по від ної гро шо вої ком пен са ції, а саме 
про при нци пову зміну під ходу до оцінки 
резуль та тив ності праці в науці.

За зна чені при нци пові зміни сто су ються 
лише бюрок ра тич ної сис теми управ ління 
та конт ро лю, – в самій науці такий під хід фак-
тично існує з дав ніх-да вен. Просто в цьому 
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питанні керів ники нау ко вих уста нов зму-
шені «грати у піж мур ки» з конт рольно-ре ві-
зій ними служ ба ми» (Попо вич О. Керо вана 
наука: гра в піж мурки // Дзер кало тижня. 
Укра їна (http://gazeta.dt.ua/science/kerovana-
nauka-gra-v-pizhmurki-_.html). – 2014. – 
25.04–16.05).

***
На жаль, основні про по зи ції сто совно 

вдос ко на лення управ ління нау кою, які 
луна ють в Укра їні остан німи роками, фак-
тично зво дяться до того, щоб ство рити 
адмі ніст ра тивну сис тему, яка б могла від-
ді лити «хоро ших» уче них від «пога них» 
і тим самим зао ща дити або «пра виль но» 
роз по ді лити дер жавні кошти на під тримку 
науки. Що, вза галі-то, абсурдно. Ще абсурд-
ніше адмі ніст ра тив ним спо со бом від ді ляти 
«хоро ші» напрями дос лі джень від «пога них». 
Тому, перш ніж думати про те, як управ ляти 
нау кою, треба зро зу міти, що собою ста но вить 
наука як об’єкт управ ління.

…Ні кому й на думку не спаде, що при зна-
че ний чинов ник у сфері музич ного або обра-
зот вор чого мис тецтва може від ді ляти хоро-
ших худож ни ків, музи кан тів і ком по зи то рів 
від пога них. Цей поділ від бу ва ється при род-
ним шля хом на основі реак ції слу ха чів та гля-
да чів. Тому і в науці зерно від полови має від-
ді ля тися при род ним шля хом – при ваб лю ють 
чи ні спо жи ва чів ті або інші резуль тати нау-
ко вих дос лід ни ків.

Але саме зі спо жи ва чами нау ко вої про дук-
ції в Укра їні най більші про блеми. Чомусь вва-
жа ється, що резуль тат нау ко вої твор чості має 
«роз бу ди ти» від гли бо кої сплячки ту або іншу 
вироб ничу функ цію. На про ти вагу цьому, 
можна пос ла тися на вислов лю вання Д. Дай-
монда, який про ана лі зу вав тех но ло гічну 
ево лю цію людства за останні 13 тис. років: 
«Два голов них висновки, до яких я дій шов, 
гла сять, що тех но ло гії роз ви ва ються не окре-
мими геро їч ними стриб ками, а пос ту пово 
й куму ля тивно, і що вони не ство рю ються 
у роз ра хунку на перед ба чені пот реби, а зна хо-
дять собі засто су вання пере важно вже після 

того, як з’яв ля ються на світ». Слід зазна чити, 
що дос лі дження Д. Дай монда викли кали вели-
кий інте рес у біз нес-спіль ноті. Б. Гейтс висту-
пив у пресі зі схваль ною рецен зією, а фірма 
Мак Кінзі роз іс лала його книжку всім своїм 
пар т не рам.

Пос тає запи тання: де ж пот реба нау ко вого 
знання з боку біз несу в Укра їні, яка могла б 
впли нути на струк туру укра ї нсь ких нау ко вих 
орга ні за цій і тема тику їхніх дос лі джень? Спи-
ра ю чись на досить при близні дані про струк-
туру фінан су вання укра ї нсь кої науки, наве-
дені у статті С. Заха ріна («Управ ління нау кою: 
пот рібна ради кальна рефор ма» – http://gazeta.
dt.ua/science/upravlinnya-naukoyu-potribna-
radikalna-reforma-_.html), та на орі єн тов ний 
рівень вало вих витрат на науку в Укра їні, 
можна зро бити висно вок, що укра ї нсь кий біз-
нес витра чає на науку в рік бли зько 800 млн 
дол. США за пари те том купі вель ної спро-
мож ності. Тоді як не менше десятка вели ких 
фірм у світі витра ча ють на нау кові дос лі-
дження для влас них пот реб бли зько 10 млрд 
дол. на рік (при чому кож на), що свід чить про 
високу заці кав ле ність захід них фірм у нау ко-
вій про дук ції. При цьому нау кова про дук ція, 
котра їх ціка вить, пере важно не з того роз-
ряду, яку пуб лі ку ють у прес тиж них жур налах 
і за яку при су джу ють Нобе лівські премії.

Звідси напро шу ється перша реко мен да ція 
з удо ско на лення управ ління нау кою. Дер жава 
має забез пе чити без у мовну заці кав ле ність під-
при ємств у нау ко вих дос лі джен нях для влас-
них пот реб хоча б на суму (вихо дячи з усе ред-
не ної сві то вої прак ти ки) 10–15 % від їхнього 
при бутку. Якщо цього не буде, не буде в Укра-
їни і тех но ло гіч них перс пек тив розвитку.

Звісно ж, дер жава повинна три мати під 
конт ро лем науку в усіх її орга ні за цій них вия-
вах. Але як базо вий при нцип такого конт ролю 
хоті лося б поре ко мен ду вати роз уміння сус-
піль ної ролі науки А. Смі том, сфор му льо ване 
ним у його базо вій для всієї сучас ної еко но-
міки праці «Дос лі дження про при роду та при-
чини багатства наро дів». У ній він пише, зок-
рема, про те, що спо сте ре ження й ана ліз, 
влас тиві вче ним, вигост рю ють їхній розум 
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у нескін чен них порів нян нях та зіс тав лен нях 
«і роб лять їхні роз умові здіб ності над зви чай-
ною мірою роз ви не ними та сприй нят ли вими. 
Однак якщо цих неба га тьох не ста вити в абсо-
лютно особ ливе ста но вище, їхні великі здіб-
ності, хоча й втішні для них самих, можуть 
дуже мало спри яти хоро шому управ лінню 
або щастю їхнього сус піль ства. Незва жа ючи 
на великі здіб ності цих неба га тьох, усі бла го-
род ніші сто рони людсь кого харак теру можуть 
бути знач ною мірою подав лені і зни щені 
в голов ній масі наро ду».

Цю цитату взято з роз ділу «Про доходи 
госу даря чи дер жа ви». Можна вва жати, що тут 
міс титься пряма реко мен да ція дер жаві, як слід 
ста ви тися до вче них. На жаль, хіба в Укра їні 
вчені став ляться «в абсо лютно особ ливе ста-
но ви ще»? За своїм соці аль ним ста ту сом вони 
пере бу ва ють десь на ниж ньому щаблі соці аль-
ної дра бини. Може, саме тому наука в Укра їні 
мало сприяє «хоро шому управ лінню та щастю 
сус піль ст ва». І ми також спо сте рі га ємо, 
що бла го родні сто рони людсь кого харак теру 
гро ма дян нашої дер жави уже бли зькі до того, 
аби бути «знач ною мірою подав ле ними і зни-
ще ними в голов ній масі наро ду».

Ви сно вок напро шу ється такий. Якщо дер-
жава в особі нині ш нього уряду та Вер хов ної 
Ради не под бає про заці кав ле ність у резуль та-
тах нау ко вих дос лі джень із боку вироб ництва 
та не забез пе чить уче ним дос тойне місце 
на соці аль ній дра бині, то всі заклики й про-
екти рефор му вання управ ління нау кою зали-
шаться порож нім зву ком. Що ж сто су ється 
нині ш ньої внут рі ш ньої нау ко вої полі тики, 
від по ві даль ність за яку пов ністю взяла на себе 
нау кова спіль нота ака де міч них інсти ту тів 
і уні вер си те тів, то, мабуть, саме завдяки цій 
полі тиці в Укра їні збе рігся ціл ком при стой-
ний кад ро вий склад науки, і укра ї нські вчені 
й тепер можуть на рів них брати участь у дос-
лі джен нях із акту аль них про блем. Правда, 
пере важно, ці дос лі дження мають про во ди-
тися спільно з тими, у кого є необ хідні кошти 
не лише на демон стра цію сили думки, а й на 
вико рис тання необ хід ної мате рі аль ної інфра-
струк тури дос лі джень. Інакше й бути не може.

За оцін ками екс пер тів, кіль кість акту-
аль них дос лі джень у світі не пере ви щує 500. 
На фінан су вання науки витра ча ється у сві то-
вому масш табі понад 1,5 трлн дол., тобто вар-
тість дос лі джень на одному нау ко вому напрямі 
ста но вить у серед ньому не менше 3 млн дол. 
на рік, тоді як бюджет серед нього ака де міч ного 
НДІ в Укра їні не пере ви щує 3 млн грн. Таким 
чином, ще одна реко мен да ція владі – забез пе-
чити рів ноп равну участь Укра їни у між на род-
ній нау ко вій спів праці (Соло вьов В. Управ-
ління нау кою: Адам Сміт зди ву вався б… 
// Дзер кало тижня. Укра їна (http://gazeta.
dt.ua/science/upravlinnya-naukoyu-adam-smit-
zdivuvavsya-b-_.html). – 2014. – 11–18.04).

***
Зі здо бут тям неза леж ності Укра їни 

виникла гостра пот реба пра во вого забез пе-
чення ста нов лення дер жав ності, роз витку 
полі тико-дер жав них інсти ту тів, фор му-
вання наці о наль ної пра во вої сис теми, яка б 
від по ві дала викли кам ХХІ ст. За іні ці а тиви 
юри дич ної гро мадсь кості, яку пред став ляли 
осві тянські, нау кові й пра во за сто совні органи 
всіх регі о нів неза леж ної Укра їни, було утво-
рено Ака де мію пра во вих наук Укра їни як все-
ук ра їнську гро мадську орга ні за цію, а піз ніше, 
у 1993 р., – як вищу галу зеву нау кову уста нову, 
що засно вана на дер жав ній влас ності.

Струк тура ака де мії досить ком пактна. 
Вона об’єд нує Інсти тут дер жав ного будів-
ництва та міс це вого самов ря ду вання, у складі 
якого є Львівська лабо ра то рія прав людини, 
а також Інсти тут інте лек ту аль ної влас ності, 
Інсти тут при ват ного права і під при єм ництва, 
Інсти тут інфор ма тики та права, Інсти тут пра-
во вого забез пе чення інно ва цій ного роз витку, 
Інсти тут вивчення про блем зло чин ності 
та Лабо ра то рія дос лі дження про блем полі тики 
у сфері боро тьби зі зло чин ністю. Для коор ди-
на ції діяль ності юри дич них нау ко вих уста нов 
та навчаль них закла дів у роз роб ленні нау ко-
вих про блем, які мають важ ливе зна чення 
пере дов сім для роз витку окре мих регі о нів, 
було ство рено регі о нальні центри: Київсь кий, 
Донець кий, Захід ний і Пів ден ний.
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Члени ака де мії брали участь у роз робці 
кіль кох про ек тів Кон сти ту ції Укра їни, Кон-
цеп ції основ них напря мів полі тики Укра їни 
в галузі прав людини, про ек тів Гос по дарсь-
кого, Цивіль ного, Кри мі наль ного, Цивіль-
ного про це су аль ного, Кри мі наль ного про це-
су аль ного кодек сів та інших осно во по лож них 
зако но дав чих актів. Робо чою гру пою у складі 
вче них ака де мії була під го тов лена кон цеп ція 
кон сти ту цій ної реформи у напрямку пере-
ходу до пар ла ме нтсько-пре зи де нтсь кої форми 
прав ління. Так, лише про ект Кри мі наль ного 
кодексу Укра їни роз роб лявся вісім років, про-
тя гом яких було під го тов лено робочі мате рі-
али обся гом 32 томи. Подією стало видання 
2012 р. Нау ково-прак тич ного комен таря Кри-
мі наль ного про це су аль ного кодексу Укра їни, 
що є особ ливо важ ли вим з огляду запро ва-
дження ним нових пра во вих інсти ту тів.

У 2013 р. нау ково-дос лідні уста нови Наці-
о наль ної ака де мії пра во вих наук Укра їни 
про во дили дос лі дження за 38 темами, кожна 
з яких закін чу ється роз роб кою зако ноп ро-
екту або про по зи ці ями щодо змін та допов-
нень до чин ного зако но дав ства. Такі зако-
ноп ро екти і про по зи ції роз роб ля лись також 
на замов лення вищих орга нів дер жав ної влади 
в Укра їні – пар ла менту та його комі те тів, 
уряду, адмі ніст ра ції пре зи дента, вищих судо-
вих орга нів, гене раль ної про ку ра тури, інших 
заці кав ле них мініс терств і від ом ств. При ака-
де мії активно функ ці о нує видав ництво «Пра-
во», яке є одним з неба га тьох спе ці а лі зо ва-
них під при ємств, що здійс нює під го товку 
й видання нау ко вої, навчаль ної, довід ко вої 
літе ра тури з пра во вої тема тики. Зок рема, 
у 2003 р. ака де мія під го ту вала та видала Нау-
ково-прак тич ний комен тар Кон сти ту ції Укра-
їни, а у 2011-му вийшло дру ком його друге 
видання (70,5 друк. арк.), авторсь кий колек тив 
якого об’єд нав понад 160 про від них нау ков ців 
від Ужго рода до Луганська і Сім фе ро поля, від-
омих дер жав них дія чів та фахів ців-прак ти ків.

У 2008 р. ака де мія опуб лі ку вала уні-
кальну п’я ти томну ака де мічну працю «Пра-
вова сис тема Укра їни: істо рія, стан та перс-
пек ти ви» (загаль ним обся гом 204 друк. 

арк.). У 2011 р. вийшло у світ друге видання 
цього п’я ти том ника, перек ла дене російсь кою 
мовою, а в 2013 р. – його анг ло мовна вер сія. 
Під сум ком визнання цієї праці стало при су-
дження у 2012 р. авторсь кому колек тиву най-
ви щої нау ко вої від знаки – Дер жав ної пре мії 
Укра їни в галузі науки і тех ніки. У 2013 р. 
до 20-річчя ака де мії реа лі зо вано новий загаль-
но дер жав ний про ект – п’я ти томне видання 
«Пра вова докт рина Укра ї ни» (293 друк. арк.), 
до складу авторсь кого колек тиву якого уві-
йшли, без пере біль шення, всі про відні вчені-
юристи Укра їни. Сьо годні у спів ро біт ництві 
з жур на лом «Право Укра ї ни» про ва диться 
робота з перек ладу цієї бага то том ної праці 
укра ї нсь ких уче них російсь кою та анг лійсь-
кою мовами. Запо чат ко вано роботу з перек-
ладу кон сти ту цій дер жав – чле нів Євро пейсь-
кого Союзу укра ї нсь кою мовою та їх видання 
з від по від ними комен та рями чле нів ака де мії. 
У травні 2013 р. три вер сії жур налу (укра ї-
нська, російська, анг лійсь ка) вперше серед 
укра ї нсь ких юри дич них видань увійшли 
до Між на род ної нау ко мет рич ної бази даних 
EBSCO Publishing, Inc. (США).

На ці о нальна ака де мія пра во вих наук 
зі своєї іні ці а тиви вперше в істо рії неза леж ної 
Укра ї нсь кої дер жави про вела пуб лічну боро-
тьбу, шля хом звер нення до суду та широ кого 
висвіт лення в ЗМІ, з «кра діж кою» інте лек ту-
аль ної влас ності. Нікому не від омий сту дент 
одного з київсь ких уні вер си те тів, який так 
і не зміг його закін чити, видав під влас ним 
ім’ям комен тар до Кон сти ту ції Укра їни, який 
майже на 90 % є пла гі а том комен таря НАПрН.

Іно зем ними чле нами НАПрН Укра їни 
є від омі вчені-юристи: В. Яков лєв (Російська 
Феде ра ція), Карл-Гер ман Кест нер, про фе-
сор кафедри пуб ліч ного і цер ков ного права 
уні вер си тету ім. Ебер гарда Карла м. Тюбін-
ген (Німеч чи на), О. Голі чен ков, декан юри дич-
ного факуль тету Мос ковсь кого дер жав ного 
уні вер си тету ім. М. Ломо но сова (Російська 
Феде ра ція), Вільям Елліот Бат лер, про фе сор 
Школи права Уні вер си тету штату Пен сіль ва-
нія, заслу же ний про фе сор Лон донсь кого Уні-
вер си тету (США), В. Коміс са ров, заві ду вач 
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кафедри юри дич ного факуль тету Мос ковсь-
кого дер жав ного уні вер си тету ім. М. Ломо но-
сова (Російська Феде ра ція).

Уста нови ака де мії під три му ють творчі 
зв’язки з Між на род ним центром юри дич ного 
захисту прав людини Interrіghts (Велика 
Бри та нія), Люб лінсь ким уні вер си те том 
імені Марії Кюрі-Ск ло довсь кої (Поль ща), 
Між на род ною асо ці а цією фінан со вого 
права, Між на род ною асо ці а цією філо со-
фії права та соці аль ної філо со фії (IVR), 
Між на род ним центром неко мер цій ного 
права (м. Вашинг тон, США), Інсти ту том 
Макса Планка (Німеч чи на), Уні вер си те том 
Турина (Іта лія), Всес ві т ньою орга ні за цією 
інте лек ту аль ної влас ності (ВОІВ), Між-
на род ною асо ці а цією зако но дав ства (IAL) 
та бага тьма іншими. У 2013 р. Наці о нальна 
ака де мія пра во вих наук Укра їни уклала 
дого вори про ака де мічне спів ро біт ництво 
з юри дич ним факуль те том Віль нюсь кого 
уні вер си тету (м. Віль нюс, Лит ва), Уні вер си-
те том імені Віта у таса Вели кого (м. Кау нас, 
Лит ва) та Уні вер си те том імені Міко ласа 
Роме ріса (м. Віль нюс, Лит ва).

З влас ної іні ці а тиви, почи на ючи з 1995 р., 
ака де мія про во дить роботу з коор ди на ції 
тема тики дисер та цій них дос лі джень з юри-
дич них наук. Ака де мія неод но ра зово звер та-
лася до ВАК Укра їни та Мініс терства освіти 
і науки з інфор ма цією щодо недо лі ків у сис-
темі під го товки дисер та цій них дос лі джень 
та з про по зи ці ями щодо їх подо лання. Наці-
о нальна ака де мія пра во вих наук Укра їни 
запро ва джує нові під ходи до під ви щення 
якості дисер та цій них дос лі джень з юри дич-
них наук. Так, уже кілька років у від ді лен нях 
ака де мії засто со ву ється про це дура «попе-
ре д нього захис ту» док торсь ких дисер та цій. 
Про тя гом поточ ного року від ді лення ака де мії 
роз ро били й над іслали до МОН Укра їни перс-
пек тивні напрями дисер та цій них дос лі джень 
з юри дич них наук…(Ака де мія вже сти ка-
лася з нама ган ням необ ґрун то вано втру ча-
ти ся… / Куз нє цова Н., Нор В., Маму тов В. 
[та ін.]  // Дзер кало тижня. Укра їна (http://
gaze ta .d t .ua /sc i e nce /aka de miya -vz he -

stikalasya-z-namagannyam-neobgruntovano-
vtruchatisya-_.html). – 2014. – 4–11.04).

***
В 2013 г. науч ной и научно-тех ни чес кой 

дея тель но с тью в Донец кой области зани ма-
лись 63 орга ни за ции с чис лен но с тью работ-
ни ков 7,2 тыс. чело век. Об этом сооб щает 
пресс-служба Глав ного управ ле ния ста тис-
тики в Донец кой области.

По этому пока за телю регион нахо дится 
на чет вер том месте в Укра ине, зна чи тельно 
усту пая Киеву (52,6 тыс. чело век), Харь ковс-
кой области (19,9 тыс.), а также Днеп ро пет-
ровс кой области (10,4 тыс. чело век). Чис лен-
ность нау ч ных работ ни ков про дол жает сок ра-
щаться. По срав не нию с 2012 г. она умень ши-
лась в области на 6,2 %, а за пос лед ние пять 
лет – на 28,3 %.

Не пос редст венно нау ч ные и научно-
тех ни чес кие работы в 2013 г. выпол няли 
5,2 тыс. чело век (исс ле до ва те лей и тех ни-
ков). Две трети общей чис лен ности заня тых 
в нау ч ных орга ни за циях области сос тав ляют 
исс ле до ва тели, каж дый шес той из кото рых 
имеет сте пень док тора или кан ди дата наук. 
Сред ний воз раст исс ле до ва те лей сос тав ляет 
45 лет. При этом 31,2 % из них моложе 35 лет, 
а 18,8 % – старше 60 лет. Кроме того, 3,5 тыс. 
чело век зани ма ются науч ной рабо той по сов-
мес ти тель ству, в основ ном в выс ших уче б ных 
заве де ниях. Сте пень док тора или кан ди дата 
наук имеют свыше 60 % спе ци а лис тов-сов мес-
ти те лей.

Об ъем финан си ро ва ния затрат нау ч ных 
орга ни за ций области на выпол не ние нау ч-
ных и научно-тех ни чес ких работ сос та вил 
в 2013 г. 509,8 млн грн про тив 476,6 млн грн 
в пре ды ду щем году (в дейст ву ю щих ценах 
соот ветст ву ю щих лет). Собст вен ные сред-
ства нау ч ных орга ни за ций сос та вили в 2013 г. 
190,1 млн грн, или 37,3 % общего объ ема финан-
си ро ва ния, средства заказ чи ков – 163,6 млн 
грн, или 32,1 %. За счет средств гос бю джета 
про фи нан си ро вано 154,8 млн грн, или 30,4 %. 
Удель ный вес средств гос бю джета, исполь зо-
ван ных для финан си ро ва ния нау ч ных орга-
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ни за ций Донец кой области, ниже сред него 
пока за теля по Укра ине, сос та вив шего 42,7 %. 
Бюдже т ные ассиг но ва ния, направ лен ные 
в науку, сок ра ти лись в области по срав не нию 
с 2012 г. на 5,9 млн грн, или на 3,7 %.

Из общего объ ема финан си ро ва ния нау-
ч ных орга ни за ций области 98,7 % сос та вили 
теку щие рас ходы (61,1 % – зара бот ная пла-
та), и лишь 1,3 % при хо ди лось на капи таль-
ные затраты. Годо вые капи таль ные инвес ти-
ции, осво ен ные нау ч ными орга ни за ци ями 
области, уве ли чи лись по срав не нию с 2012 г. 
на 23,1 % (хотя в абсо лют ном выра же нии 
инвес ти ро ва ние этой сферы сос та вило лишь 
15,1 млн грн, или 0,06 % област ного объ-
е ма). Сред не ме сяч ная зар плата одного штат-
ного работ ника орга ни за ций, зани ма ю щихся 
исс ле до ва ни ями и раз ра бот ками, воз росла 
за 2013 г. по срав не нию с пре ды ду щим годом 
на 4,3 % и сос та вила 3,8 тыс. грн.

Об ъем нау ч ных и научно-тех ни чес ких 
работ, выпол нен ных собст вен ными силами 
нау ч ных орга ни за ций области, за 2013 г. 
сос та вил 573,6 млн грн, что больше 2012 г. 
на 8,9 % (в дейст ву ю щих ценах). Годо вая сто-
и мость фун да мен таль ных научно-ис сле до ва-
тель с ких работ сос та вила 97,9 млн грн, или 
17 % общего объ ема, а пре об ла дали (63 %) 
научно-тех ни чес кие раз ра ботки раз лич ной 
тематики.

Из общего объ ема выпол нен ных в 2013 г. 
нау ч ных и научно-тех ни чес ких работ 73 % 
при хо ди лось на тех ни чес кие науки, в основ-
ном на обра ботку метал лов, про из водство 
машин и обо ру до ва ния – свыше поло вины 
област ного объ ема. В то же время удель ный 
вес столь важ ной для донец кого края науч ной 
дея тель ности в сфере гео де зии и раз ра ботки 
поле з ных иско па е мых сос та вил лишь 1,2 % 
общего объема.

В тече ние 2013 г. нау ч ными орга ни за ци-
ями области выпол ня лись 3 тыс. 672 работы. 
При этом 383 работы были направ лены на соз-
да ние новых видов изде лий (в том числе лишь 
в 43 рабо тах исполь зо ваны изоб ре те ния), 
662 – на соз да ние новых тех но ло гий (из них 
менее пятой части сос та вили ресур сос бе ре-

га ю щие), 39 работ пре дус мат ри вали соз да ние 
новых видов мате ри а лов, 406 – новых мето дов 
и тео рий, 7 – новых сор тов рас те ний и пород 
живо т ных. Инно ва ци он ную направ лен ность 
имели 310 работ, или лишь две над ца тая часть 
всех работ. Уче ными области за 2013 г. опуб-
ли ко вано 27,3 тыс. печа т ных работ, 90 % кото-
рых под го тов лены спе ци а лис тами выс ших 
уче б ных заве де ний.

В рам ках меж ду на род ного сот руд ни чества 
в 2013 г. было осу ще ств лено 1 тыс. 208 выез-
дов нау ч ных работ ни ков области за рубеж, 
вклю чая учас тие в кон фе рен циях, семи на-
рах (618 выез дов), а также для ста жи ровки, 
обу че ния, повы ше ния ква ли фи ка ции – 353, 
про ве де ния нау ч ных исс ле до ва ний – 224, пре-
по да ва тель с кой работы – 13 выез дов. От меж-
ду на ро д ных фон дов нау ч ные орга ни за ции 
области полу чили 116 гран тов (В Донец кой 
области про дол жает сок ра щаться коли-
чество нау ч ных работ ни ков // УРА-Ин форм.
Дон басс (http://ura.dn.ua/28.04.2014/155724.
html). – 2014. – 28.04).

***
На 1 січня 2014 р. в орга ні за ціях, на під-

при ємст вах та уста но вах Львів щини, які 
вико ну вали дос лі дження й роз робки, пра-
цю вало 5,2 тис. осіб, це на 7,9 % менше 
порів няно з попе ред нім роком, а з 2005 р. – 
на тре тину. Про це пові до мили в ГУ ста-
тис тики у Львівсь кій області. Тре тина вико-
нав ців дос лі джень та роз ро бок мали нау кові 
сту пені (226 док то рів і 1024 кан ди дати наук). 
В уста но вах ака де міч ного про філю пра цю-
вало 2222 нау ковці (серед них 944 фахівці 
з нау ко вими сту пе ня ми), у галу зе вих нау ко-
вих орга ні за ціях – 1279 (132), у нау ко вих час-
ти нах вищих навчаль них закла дів – 579 (171), 
заводсь кому сек торі науки – 84 (3).

На вико нання нау ко вих і нау ково-тех-
ніч них робіт уста но вами, орга ні за ці ями 
та під при ємст вами області витра чено кош-
тів (у фак тич них цінах) на 2,7 % більше, ніж 
у 2012 р., їх обсяг ста но вив 308,1 млн грн. 
За раху нок бюджет них кош тів було про фі нан-
со вано 204,7 млн грн (66,4 %).
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Майже три чверті дер жав них кош тів 
на вико нання нау ко вих та нау ково-тех ніч них 
робіт (72,1 %) отри мали наукові уста нови ака-
де міч ного про філю, 17,8 % − орга ні за ції галу-
зе вої науки, і лише десяту час тину – вищі 
навчальні заклади.

Трохи більше як поло вина загаль ної 
суми дер жав них асиг ну вань (58,8 %) при пала 
на дос лі дження і роз робки в галузі при род ни-
чих наук, та 8,1 % − на нау кові та нау ково-тех-
нічні роботи в галузі тех ніч них наук.

Об сяг нау ко вих та нау ково-тех ніч них 
робіт, вико на них нау ко вими орга ні за ці ями 
у 2013 р., у фак тич них цінах збіль шився порів-
няно з 2012 р. на 4,7 % і ста но вив 314,9 млн грн.

Майже поло вину нау ко вих та нау ково-
тех ніч них робіт (48,7 %) вико нано орга ні за ці-
ями ака де міч ного про філю, нау кові галу зеві 
уста нови вико нали 38 % загаль ного обсягу 
робіт, вищі навчальні заклади – 11,1 %, завод-
ська наука – 2,2 %. Ос новну частку фун да мен-
таль них і при клад них дос лі джень (67,4 % від 
загаль ного обсягу цих дос лі джень) здійс нено 
в галузі при род ни чих наук, вико нан ням нау-
ково-тех ніч них роз ро бок займа лися пере-
важно орга ні за ції тех ніч ної науки (73,2 %) (За 
8 років на Львів щині пра ців ни ків нау ково-
тех ніч них під при ємств стало менше 
на тре тину // Західна інфор ма ційна кор-
по ра ція (http://zik.ua/ua/news/2014/04/18/
za_8_rokiv_na_lvivshchyni_ pratsivnykiv_
naukovotehnichnyh_ pidpryiemstv_stalo_
menshe_na_tretynu_480887). – 2014. – 18.04).

***
Упро довж 2013 р. у Чер ні гівсь кій області 

нау кові дос лі дження й роз робки вико ну-
вали 19 орга ні за цій різ них сек то рів та галу-
зей нау ки

За рік вико нано нау ко вих та нау ково-тех-
ніч них робіт на суму 68,4 млн грн, що вдвічі 
більше, ніж у 2012 р. Нау ково-тех нічні роз-
робки ста но вили 70,1 % загаль ного обсягу 
робіт, нау ково-дос лідні роботи – 28,7 %.

Най біль ший обсяг нау ково-тех ніч них 
робіт на суму 44,3 млн грн вико нано в галузі 
тех ніч них наук, з них 96,8 % – у галузі при ла-
до бу ду вання та елект ро ніки.

Із дер жав ного бюджету на вико нання нау-
ко вих та нау ково-тех ніч них робіт над ійшло 
17,3 млн грн, або 25,5 % загаль ного обсягу 
внут ріш ніх витрат (у 2012 р. частка дер жав-
них кош тів ста но вила 63,4 %). Пріо ри тет ним 
напря мом бюджет ного фінан су вання зали-
ша ється діяль ність у галу зях сільсь ко гос по-
дарсь ких та біо ло гіч них наук, у які спря мо-
вано, від по відно, 47,7 % та 39,7 % загаль ного 
обсягу бюджет них коштів.

За гальна чисель ність пра цю ючих у нау-
ко вих орга ні за ціях ста ном на 1 січня 2014 р. 
ста но вила 763 особи, у їх числі сім док то рів 
і 52 кан ди дати наук  (Нау кова та нау ково-
тех нічна діяль ність в Чер ні гівсь кий області 
за 2013 рік // Чер ні гівсь кий моні тор (http://
monitor.cn.ua/ua/education/21111). – 2014. – 
12.04).

Б. Патон, пре зи дент НАН Укра їни, ака-
де мік НАН України:

«Напе ре додні сьо год ні ш ньої сесії (3 квітня 
2014 р. – Ред.) на загаль них збо рах від ді-
лень роз гля да лися під сумки п’я ти річ ного 
нау ко вого пошуку та перс пек тиви подаль-
шого роз витку дос лі джень. Резуль тати 
за 2013 р. детально наве дені в про екті нашого 
щоріч ного Звіту. Чле нам Ака де мії також добре 

від ома Кон цеп ція роз витку Наці о наль ної ака-
де мії наук на 2014–2023 рр. Дозвольте обме-
жи тися основ ними виснов ками і показ ни ками 
діяль ності НАН Укра їни в 2009–2013 рр., 
а також най більш при нци по вими питан нями 
її удо ско на лення в наступ ний період.

На сам пе ред щодо роз витку фун да мен-
таль них дос лі джень, що є голов ним ста тут-
ним обо в’яз ком Ака де мії. Можна впев нено 
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стве р джу вати, що наші вчені під твер дили 
свій висо кий рівень на бага тьох сучас них нау-
ко вих напря мах, отри мали чимало важ ли вих 
резуль та тів сві то вого рівня.

Тра ди ційно висо кий рівень дос лі джень 
збе рігся у мате ма тич них нау ках. Авто ри-
тет укра ї нсь ких мате ма ти ків у світі пере-
кон ливо засвід чив Укра ї нсь кий мате ма тич-
ний кон грес – 2009 (до 100-річчя ака де міка 
М. М. Бого лю бо ва) і під тве р дже но, зок рема, 
видан ням у звіт ний період 27 моног ра фій 
у про від них зару біж них видав ницт вах.

У 2009–2013 рр. поміт ного роз витку 
набули мате ма тична фізика та функ ці о наль-
ний ана ліз, тео рія функ цій, гео мет рія і топо-
ло гія, а також, що дуже важ ливо для прак тич-
них засто су вань, обчис лю вальна мате ма тика, 
мате ма тичне моде лю вання та при кладна 
мате ма тика.

За про по но вано нову фор мулу виду Флоке 
для пері о дич них сис тем, що строго мате-
ма тично обґрун то вує мож ли вість шир шого 
засто су вання асимп то тич них мето дів нелі-
ній ної меха ніки в практиці.

За вер шено дове дення гіпо тези Кол мо го-
рова про одно па ра мет ричні групи ліній них 
непе ре рвних опе ра то рів у бана хо вому прос-
торі, важ ли вої для вирі шення про блем кла-
сич ної меха ніки і мате ма тич ної фізики.

Вста нов лено точні оцінки швид кості ста-
бі лі за ції до нуля роз в’язку нелі ній ної виро-
дже ної неста ці о нар ної сис теми рів нянь порис-
того середо вища та точні оцінки раді усу носія 
цього роз в’язку. Роз гля нута сис тема, що пов’я-
зана з пев ними моде лями над про від ності 
у сучас ній фізиці, дає нові оцінки для напру-
же ності маг ніт ного поля у над про від ни ках.

Се ред ваго мих резуль та тів 2013 р., зок-
ре ма, – побу дова тео рії роз в’яз ності опе ра-
тор них рів нянь у бана хо вому прос торі з нор-
мально-ро з в’яз ним опе ра то ром у ліній ній час-
тині.

У галузі інфор ма тики отри мали роз ви ток 
дос лі дження з таких акту аль них напря мів, 
як інте лек ту альні інфор ма ційні тех но ло гії, 
складні сис теми і про цеси опти маль ного керу-
вання, ком п’ю терні тех но ло гії, засоби і сис-

теми висо кої про дук тив ності. Значну увагу 
при ді лено важ ли вим аспек там перс пек тив них 
інфор ма ційно-ко му ні ка цій них тех но ло гій, 
а також тео рії та ком п’ю тер ним тех но ло гіям 
інфор ма цій ної безпеки.

Роз роб лено набли же ний алго ритм роз-
в’я зання задачі про упа ковку мно жини мак-
си маль ної ваги, який базу ється на вико рис-
танні ідей методу гло баль ного рів но важ ного 
пошуку. Задача вини кає при скла данні гра фі-
ків руху поїз дів, літа ків і суден, при роз по ділі 
роботи у бро керсь кій діяль ності тощо. З вико-
рис тан ням роз роб ле ного алго ритму отри мано 
від омі рекорди для всіх 64 тес то вих задач 
вели кої роз мір ності, при чому 40 роз в’яз ків 
є точ ними, а для однієї задачі вста нов лено 
новий рекорд. Майже у всіх випад ках роз роб-
ле ний алго ритм за швид ко дією кра щий ніж 
існу ючі аналоги…

Ство рено новий супер ко м п’ю тер СКІТ-
4, пікову потуж ність якого дове дено 
до 43 Тфлопс, – най по туж ні ший обчис лю-
валь ний засіб в Укра їні. Його обчис лю вальна 
потуж ність вдвічі більша, а енер го спо жи-
вання вчет веро менше ніж у супер ко м’ю-
тера попе ре д нього поко ління. СКІТ-4 під клю-
чено до супер ко м п’ю тер ного ком плексу СКІТ, 
який є осно вою Ресурс ного центру Укра ї нсь-
кого наці о наль ного гріду та широко вико рис-
то ву ється у різ них сфе рах діяль ності дер жави 
та в нау ко вих дос лі джен нях.

Прин ци пово нові під ходи та методи роз в’я-
зання задач сто хас тич ної опти мі за ції значно 
роз ши рили мож ли вості засто су вань тео рії 
сто хас тич ної опти мі за ції при роз в’я занні при-
клад них задач в еко но мет риці, тео рії ризику, 
тео рії над ій ності тощо.

Ек с пе ри мен тально під тве р джена ефек-
тив ність роз роб ле ного методу ком пен са ції 
оптич ної ані зот ро пії при фоку су ванні оптич-
ного випро мі ню вання крізь монок рис та лічні 
під кладки сап фіру. Це від крило мож ли вості 
над ій ного дов го стро ко вого збе рі гання інфор-
ма ції на оптич них носіях…

Роз роб лена модель кон ф ліктно-ке ро ва них 
про це сів про ти борства про грам них аген тів 
у інфор ма цій них мере жах. Визна чені необ-
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хідні умови існу вання стра те гії про ти дії, яка 
гаран тує збе ре ження зада ного рівня роботи 
сис теми в умо вах атаки на відмову.

По даль шого роз витку набули дос лі дження 
з меха ніки, зок рема в таких тра ди цій них 
напря мах, як меха ніка дефор мів ного твер-
дого тіла, меха ніка рідини, газу та плазми, 
меха ніка гірсь ких порід. Активно роз роб ля-
лися пріо ри тетні фун да мен тальні про блеми 
меха ніки суціль ного середо вища та меха ніки 
машин. Отри мано чимало резуль та тів сві то-
вого рівня.

Так, сфор му льо вано при нципи і під ходи 
струк тур ної меха ніки мате рі а лів, базу ю чись 
на яких побу до вано основи нано ме ха ніки ком-
по зит них мате рі а лів, включно з обґрун ту ван-
ням пере хо дів від дис крет ної (атом ної) струк-
тури до різ но ма ніт них кон ти ну аль них струк-
тур мате рі а лів.

Роз ви нуто тео рію діаг нос тики іонос фер ної 
плазми та на її основі ство рено від по відну апа-
ра туру для нау ко вого екс пе ри менту на борту 
укра ї нсь кого кос міч ного супут ника КА «Січ-
2». За резуль та тами екс пе ри менту пока зано, 
що збу рення кон цент ра ції заря дже них час-
ти нок плазми і тем пе ра тури іонів і нейт ра лів 
можуть бути вико рис тані для іден ти фі ка ції 
та про гнозу лока лі за ції епі цент рів зем лет ру-
сів на під су пут ни ко вій трасі.

Отри мано пов ний ком плекс фізико-ме ха-
ніч них харак те рис тик перс пек тив них ком по-
зи цій них мате рі а лів, що при зна чені до засто-
су вання в ракетно-кос міч ній галузі. Від по-
відні екс пе ри мен тальні дані будуть вико рис-
тані, зок рема, при роз робці та від пра цю ванні 
міжс ту пе не вого від сіку нової ракети-но сія 
«Цик лон-4».

При дос лі дженні про це сів транс фор ма ції 
у вугіль ній речо вині вста нов лено, що в умо-
вах її швид кої дез ін тег ра ції вини ка ють два 
явища: син тез моле кул метану та його додат-
кова меха но е лект рична десорб ція. Обсяги зге-
не ро ва ного цими про це сами метану на тонну 
вугіль ної речо вини, які вста нов лені мето дом 
газох ро мато-гра фіч ного ана лізу, пере ви щу-
ють в кілька разів перед ба чу вані тра ди цій-
ними мето дами прогнозу…

У фізиці пріо ри тет ного роз витку набули 
дос лі дження в нау ко вих напря мах, у яких 
учені Ака де мії зна хо дяться серед сві то вих 
ліде рів. Це, зок рема, фізика фун да мен таль них 
вза є мо дій і мік рос ко піч ної будови речо вини, 
фізика твер дого тіла і фізика м’я кої речо вини, 
вклю ча ючи деякі аспекти біо фі зики, оптика 
і лазерна фізи ка, фізика низь ких тем пе ра тур 
і фізика плаз мо вих про це сів. Всі ці напрями 
зба га чено новими досяг нен нями.

Так, роз ра хунки спект рів еле мен тар них 
час ти нок та їх коре ля цій при зітк ненні ядер 
від іг рали важ ливу роль в інтерп ре та ції екс пе-
ри мен тів на Вели кому адрон ному колай дері 
в ЦЕРН. Знай дено також пара метри, які опи-
су ють W- і Z-бо зони, або най фун да мен таль-
ніші час тинки матерії.

Слід від зна чити роз ви ток нових уяв лень 
про так звані реля ти ві стсько-по дібні кон ден-
со вані середо вища і побу дову тео рії елект рон-
них влас ти вос тей графену.

З цим мате рі а лом пов’я зані обґрун то-
вані надії щодо при нци пово нового етапу 
в елект ро ніці – ство рення швид ко ді ю чих 
при строїв і еле мент ної бази майже ато мар-
них розмірів…

Здійс нено пере ми кання елект рич ним 
полем елект рон них зв’яз ків у моле ку лах, 
отри мано моно ша рові моле ку лярні струк тури 
на гра нях мета лів. Це від кри ває шляхи для, 
від по відно, конт ро льо ва ного впливу на струк-
туру і фізико-хі мічні влас ти вості повер хонь, 
селек тив ного керу вання цими влас ти вос тями, 
що може знайти вико рис тання у моле ку ляр-
ній елект ро ні ці…

До ве дено, що при вико рис танні над про від-
ни ків маг нітна поля ри зо ва ність струму може 
дося гати рекорд них зна чень. Цей резуль тат 
є сут тє вим для подаль шого роз витку такого 
нові т нього напряму, як спінт ро ніка, коли 
керу ю чим пара мет ром є не заряд елект рона, 
а його маг ніт ний момент.

Се ред резуль та тів 2013 р., опуб лі ко ва них 
в одному з най прес тиж ні ших сві то вих нау ко-
вих жур на лів «Science», при вер тає увагу вияв-
лення ано маль ного харак теру бро у нівсь кого 
руху час ти нок у рід ких крис та лах, що від-
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кри ває перс пек тиви керу вання цим про це сом 
у живих клітинах…

Чи мало ваго мих резуль та тів сві то вого 
рівня отри мано в аст ро но мії та радіо аст ро но-
мії, насам пе ред дека мет ро вій радіо аст ро но мії.

Слід зазна чити, що 2009 рік за іні ці а ти вою 
ЮНЕСКО та на честь 400-річчя пер ших телес-
ко піч них спо сте ре жень Зоря ного неба був ого-
ло ше ний Всес віт нім роком аст ро но мії. І саме 
в цьому році аст ро номи Ака де мії завер шили 
скла дання ката ло гів поло жень радіо дже рел 
у Всес віті, що вико рис тано для ство рення нової 
небес ної сис теми коор ди нат, яка визнана сві то-
вим стан дар том і вве дена в дію з 1 січня 2010 р.

Знач ним досяг нен ням є модер ні за ція радіо-
те ле скопу УТР-2 і ство рення на його основі 
Гіга нтсь кого укра ї нсь кого радіо те ле скопу 
ГУРТ, який став неза мін ною лан кою Єди-
ної сис теми євро пейсь ких телес ко пів. Це дало 
змогу отри му вати резуль тати най ви щого сві-
то вого рівня. Зок рема, вперше зафік со вані сиг-
нали від блис кавки на Сатурні, заре єст ро вані 
стани між зо ря них ато мів з рекорд ним зна чен-
ням (> 1000) голов ного кван то вого числа.

У галу зях наук про Землю про дов жу-
ва лися акту альні дос лі дження з ком плекс-
них гео ло гіч них про блем і про блем Сві то вого 
оке ану. Пріо ри тетна увага при ді ля лася нау ко-
вому забез пе ченню пошуку та при росту запа-
сів корис них копа лин. Сут тє вого роз витку 
набули дос лі дження з гео фі зики. Вико ну вався 
знач ний обсяг робіт, спря мо ва них на збе ре-
ження навко ли ш нього середо вища, раці о-
нальне вико рис тання при род них ресур сів і, 
в цілому, вирі шення про блем гео е ко ло гіч ної 
без пеки України.

З ура ху ван ням сві то вого дос віду роз відки 
та екс плу а та ції пок ла дів слан це вого газу 
вста нов лено, що газо носні мега пастки вели-
кого стра тиг ра фіч ного діа па зону, які фор му-
ються в чор нос лан це вих фор ма ціях евк синсь-
кого типу, при сутні у всіх наф то га зо нос них 
регі о нах Укра їни. Визна чено нові перс пек-
тивні про гнозно-по шу кові об’єкти, пов’я зані 
з паст ками вуг ле вод нів у вер х ньо де вонсь ких, 
кам’я но ву гіль них та ниж ньо пе рмсь ких рифо-
генно-кар бо нат них ком плек сах Дніп ровсько-

До нець кої запа дини і Дон басу. Над ано реко-
мен да ції щодо про ве дення пошу ково-роз ві ду-
валь них робіт і визна чення чер го вості ведення 
сейс мо роз відки і буріння сверд ло вин.

Ство рено Стра тиг ра фіч ний кодекс Укра-
їни, який є уза галь ню ючим зве ден ням пра вил 
і нау ко вих кри те ріїв, що визна ча ють геох ро но-
ло гічну базу гео ло гіч ного кар ту вання, пошу-
ків, роз відки, екс плу а та ції корис них копа лин 
і про ве дення різ но ці льо вих гео ло гіч них робіт.

Об ґрун то вано перс пек тиви від криття 
у Чор ному морі вели ких пок ла дів вуг ле вод-
нів у гете ро ген них паст ках. На родо ви щах 
Львівсько-Во линсь кого басейну виді лено тек-
то ніч ний блок, в межах якого вперше лока лі-
зо вані висо ко перс пек тивні ділянки із знач ним 
загаль ним запа сом вугілля (бли зько 74 млн 
т у пере ра хунку на горючу масу).

Вста нов лено вза є мо з в’я зок ано ма лій елект-
роп ро від ності у зем ній корі та вер х ній ман тії 
й осе ред ків сейс міч них подій. Це дало мож-
ли вість побу ду вати три ви мірну модель ман тії 
під тери то рією Укра їни, узго джену за сейс-
міч ними і гео е лект рич ними пара мет рами, 
та виявити пору шені зони, за якими про хо-
дить роз по всю дження енер гії, що при зво дить 
до зем лет ру сів…

У рам ках реа лі за ції між на род ного про-
екту «Дніс тер-3» з вико рис тан ням чисель них 
клі ма тич них моде лей вперше роз роб лено 
про ек ції клі мату і про гноз сти хій них метео-
ро ло гіч них явищ дніст ровсь кого басейну 
на період до 2050 р., а також про гноз впливу 
зміни опа дів на кіль кісні харак те рис тики 
вод них ресурсів…

Дос лі дження з фізико-тех ніч них про блем 
мате рі а лоз навства були зосе ре джені, насам-
пе ред, на фун да мен таль них про бле мах ство-
рення мате рі а лів з напе ред зада ними влас-
ти вос тями, мето дів їх з’єд нання і обробки. 
Пріо ри тет ного роз витку набули такі напрями, 
як нові про цеси зва рю вання та зварні тех но-
ло гії, конс трук ційні мате рі али для нової тех-
ніки, функ ці о нальні крис тали, плівки і мате-
рі али. Вико нано знач ний обсяг робіт з акту-
аль них про блем порош ко вої мета лур гії, над-
твер дих мате рі а лів, коро зії і захисту металів.
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Сут тєво роз ви нуті про тя гом звіт ного пері-
оду тех но ло гія і устат ку вання зва рю вання 
живих тка нин. Прой шов успішну пере вірку 
в клі ніч ній прак тиці новий базо вий електро-
хі рур гіч ний інстру мент, що має пок ра щені 
ерго но міку, функ ці о нальні та сер вісні харак-
те рис тики. Отри мано уні кальні резуль тати 
вико рис тання тех но ло гії у загаль ній, тора-
каль ній та дитя чій хірур гії, ней ро хі рур гії, 
онко ло гії, уро ло гії, гіне ко ло гії, офталь мо ло гії, 
ліку ванні травм внут ріш ніх орга нів. У перс-
пек тиві пла ну ється зва рю вання нер вів, сухо-
жил ків, твер дої моз ко вої обо лонки і кісток…

Про дов жу ва лися роботи з удо ско на лення 
тех но ло гії зва рю вання у від кри тому кос мосі. 
У 2013 р. роз роб лено конс трук торську доку-
мен та цію нового поко ління елект ронно-про-
ме не вого інстру менту, яке дозво лить збіль-
шити номенк ла туру зва рю ва них у кос мосі 
мате рі а лів (алю мі ній, титан, нер жа ві юча 
сталь).

Вперше отри мані повні екс пе ри мен тальні 
дані щодо тер мо ди на міки і кіне тики реак-
цій ної дифу зії в сис темі «твер дий моліб ден – 
рідкі сплави міді та олова з кобаль том». Вста-
нов лено рів но важ ний склад три ком по нент них 
роз пла вів у кон такті з Mo та інтер ме та лі дом 
Mo6 Co7. Отри мані резуль тати закла да ють 
базу для роз робки нового поко ління псев-
досп ла вів елект ро тех ніч ного при зна чення.

Роз роб лено фізичні уяв лення про при-
роду зміц нення алю мі ні є вих спла вів ква-
зік рис та ліч ними фазами. Ство рені на цій 
основі нові сплави поєд ну ють високу міц-
ність і плас тич ність, що задо воль няє сучасні 
вимоги аві а цій ної тех ніки. Вод но час, і це теж 
важ ливо, роз роб лена мето дика зва рю вання 
таких мате рі а лів…

Ство рені нові кера міко-ме та леві з’єд нання 
з екст ре маль ною (до 1900 °С) робо чою тем пе-
ра ту рою. Вони мають великі перспек тиви для 
засто су вання у маши но бу ду ванні, зок рема 
в ракет них дви гу нах, ядер ній та кос міч ній 
техніці…

Дос лі джено полік рис та лічні пок риття гра-
фену на під клад ках з мате рі а лів, що мають 
об’єм но цент ро вану крис та лічну гратку. 

Вперше пока зано, що гра фе нове пок риття 
важ ли вого функ ці о наль ного при зна чення має 
ост рів кову будову з крис та лі тами еліп тич ної 
форми.

Ви яв лено ефект сут тє вого под ріб нення 
вихід ної струк тури поверхні литих бага то-
фаз них спла вів сис теми «залізо-хром-мідь-
вуг лець» під дією лазер ного випро мі ню вання. 
Засто су вання таких моди фі ко ва них спла вів 
у парах тертя дозво ляє істотно змен шити три-
ва лість при пра цю вання пар та інтен сив ність 
їх зно шу ван ня» (Основні під сумки діяль-
ності Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 
та заходи з реа лі за ції Кон цеп ції роз витку 
НАН Укра їни на 2014–2023 роки. Допо відь 
пре зи дента НАН Укра їни ака де міка НАН 
Укра їни Б. Є. Патона Загаль ним збо рам 
НАН Укра їни 3 квітня 2014 року // Наці о-
нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.
nas.gov.ua). – 2014. – 8.04).

***
Роль ф-Ди тер Хойер (Rolf-Dieter 

Heuer), гене раль ный дирек тор Евро пейс-
кой орга ни за ции по яде р ным исс ле до ва-
ни ям:

«В насто я щий момент нам везет, наш 
бюджет неиз ме нен, хотя уро вень инф ля-
ции высок. Но раз мер бюджета регу ли ру-
ется с уче том инф ля ции. Конечно, отк ры тие, 
подоб ное бозону Хиггса сильно помо гает, 
и я дол жен ска зать, что в насто я щий момент 
мы довольны нашей финан со вой ситу а цией. 
Но мы не можем не повто рять, что осо бенно 
во вре мена эко но ми чес ких кри зи сов нужно 
под дер жи вать фун да мен таль ные исс ле до-
ва ния, потому что они как раз то, что может 
под дер жать уро вень обра зо ва ния во вре мена 
кри зиса, и даже сгла жи вать кри зис, потому 
что если люди обра зо ванны, если есть сов ре-
мен ные тех но ло гии, то кри зис сгла жи ва ется. 
Вы не можете избе жать кри зиса, но можете 
его смягчить.

Часто гово рят, что нужно давать деньги 
на при кла д ные исс ле до ва ния, но если вы под-
дер жи ва ете только при клад ную науку, 
то теря ете базу для раз ви тия при кла д ных 
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исс ле до ва ний, ведь самые боль шие отк ры-
тия идут от фун да мен таль ных исс ле до ва ний. 
И было бы боль шой ошиб кой раз де лять при-
клад ную и фун да мен таль ную науки, надо 
под дер жи вать обе. Надо не уста вать повто-
рять это снова и сно ва» (Наука как мост 
между людьми // Тро иц кий вари ант (http://
trv-science.ru/2014/04/08/nauka-kak-most-
mezhdu-lyudmi/#more-36111). – 2014. – 8.04).

***
Но бе лівську пре мію в галузі фізики 

за 2013 р. при су джено двом від омим євро-
пейсь ким фізи кам-те о ре ти кам – бель гійцю 
Ф. Енг леру та бри танцю П. Хіггсу «за тео ре-
тичне від криття меха нізму, що сприяє нашому 
роз умінню похо дження мас суба том них час-
ти нок і який нещо давно було під тве р джено 
від крит тям перед ба чу ва ної фун да мен таль-
ної час тинки в екс пе ри мен тах ATLAS і CMS 
на Вели кому адрон ному колай де рі».

Дос лі дження в Укра ї ні
В Укра їні тео ре тичні дос лі дження меха-

нізму Хіггса і, більш загально, меха нізму спон-
тан ного пору шення симет рії (СПС), а також 
гене ра ції мас еле мен тар них час ти нок здійс-
ню вали пере важно в Хар ківсь кому фізико-
тех ніч ному інсти туті НАН Укра їни (ХФТІ) 
та київсь кому Інсти туті тео ре тич ної фізики 
ім. М. М. Бого лю бова НАН Укра їни (ІТФ). 
У Хар кові Д. Вол ков побу ду вав загальну тео-
рію вза є мо дії голдс то у нівсь ких час ти нок 
у польо вих сис те мах із СПС. Разом з В. Аку-
ло вим він уперше пока зав, що голдс то у нівські 
час тинки можуть бути не тільки бозо нами, 
а й фер мі о нами, що при вело до від криття 
супер си мет рії неза лежно від робіт Ю. Голь-
фанда і Є. Ліхт мана. Д. Вол ков від крив також 
супер хігг сівсь кий меха нізм у тео рії супер-
си мет рії, коли каліб ру вальне поле зі спі ном 
3/2 (гра ві ти но) пог ли нає голдс то у нівсь кий 
фер міон зі спі ном ½ і стає масив ним. Разом 
з В. Соро кою в 1973 р. він став пер шо відк ри-
ва чем тео рії суперг ра ві та ції, у якій супер хігг-
сівсь кий меха нізм від іг рає значну роль у гене-
ра ції мас час ти нок. Важ ливі дос лі дження 
з фазо вих пере хо дів у тео ріях зі спон тан ним 

пору шен ням каліб ру валь них і кіраль них груп 
вико нали тодішні спів ро біт ники Хар ківсь кого 
уні вер си тету Є. Чуд новсь кий та І. Кріве. Від-
зна чимо також, що І. Кріве і А. Лінде з Фізич-
ного інсти туту ім. П. М. Лебе дєва отри мали 
одне з пер ших обме жень знизу на масу хігг-
сівсь кого бозона.

У Києві в ІТФ група П. Фоміна (В. Мірансь-
кий, Ю. Ситенко та один з авто рів цієї стат ті) 
в 70–80-ті роки вико ну вали дос лі дження 
дина міч ного меха нізму Хіггса і гене ра ції мас 
час ти нок за ана ло гією з тео рією над про від-
ності. Вони роз ви нули мік рос ко пічну тео рію 
дина міч ного пору шення кіраль ної симет рії 
в каліб ру валь них тео ріях (зок рема, у кван-
то вій хро мо ди на мі ці), що сфор му вало новий 
пог ляд на похо дження мас адро нів. Було пока-
зано, що за дина міч ним меха ніз мом Хіггса 
можуть гене ру ва тися маси глю о нів. Це запо-
чат ку вало новий напрям дос лі джень, який 
активно роз ви ва ється остан нім часом. У тео-
рії елект рос лаб ких вза є мо дій В. Міран-сь кий 
разом з К. Яма вакі (Koichi Yamawaki) і неза-
лежно від Й. Намбу запро по ну вали модель, 
у якій поле Хіггса є зв’я за ним ста ном най важ-
чого з від омих квар ків – топ-кварка та його 
антик варка. Поки що неві домо, чи є поле Хіг-
гса фун да мен таль ним, чи скла де ним, і тому 
ця модель при вер тає значну увагу. Отже, 
укра ї нські вчені зро били поміт ний вне сок 
у тео ре тичні дос лі дження, пов’я зані з бозо ном 
Хіггса.

Ва го мими є також роботи укра ї нсь ких 
дос лід ни ків і в екс пе ри мен тах з пошуку 
бозона Хіггса в ЦЕРН. Спів ро біт ники ХФТІ 
П. Соро кін і Л. Лев чук беруть участь в екс пе-
ри мен таль ній кола бо ра ції CMS з оброб лення 
даних з вико рис тан ням сучас них ком п’ю тер-
них тех но ло гій. Під керів ницт вом ака де мі-
ків НАН Укра їни І. Кар на у хова і Б. Гри ньова 
в хар ківсь кому Інсти туті сцин ти ля цій них 
мате рі а лів НАН Укра їни виго тов лено монок-
рис-та лічні плас тини для детек то рів ЦЕРН. 
Група про від них нау ков ців з ІТФ під керів-
ницт вом члена-ко рес пон дента НАН Укра їни 
Г. Зіно в’єва (офі цій ного пред став ника Укра-
їни в ЦЕРН) бере участь у роботі кола бо ра-
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ції ALICE з пошуку кварк-глю он ної плазми. 
У 2013 р. ста лася важ лива подія для віт чиз-
ня них уче них – Укра їна здо була ста тус асо-
ці йо ва ного члена ЦЕРН. Можна спо ді ва тися, 
що тепер спів ро біт ництво з ЦЕРН вийде 
на якісно новий рівень і дозво лить укра ї нсь-
ким нау ков цям долу чи тися до роз роб лення 
нових нау ко вих про грам та вико нання екс-
пе ри мен тів на Вели кому адрон ному колай-
дері (ВАК).

По дальші перс пек тиви дос лі джень
Під су мо ву ючи, заува жимо, що від криття 

хігг сівсь кого бозона є вели чез ним успі хом 
Стан дарт ної моделі, проте зали ша ються нез’я-
со ва ними ще багато питань. Так, поки що екс-
пе ри мен тально не вста нов лено сили вза є мо дії 
бозона з фер мі о нами і век тор ними бозо нами, 
а також кон с танти самов за є мо дії хігг сівсь-
ких бозо нів. Неві домо, існує один бозон Хіг-
гса чи кілька. Напри клад, у міні маль ній вер сії 
розши-ре ної супер си мет рич ної Стан дарт ної 
моделі є 5 хігг сівсь ких бозо нів – 3 нейт ральні 
та 2 заря джені. У деяких моде лях фун да мен-
тальні ска лярні поля від сутні, а СПС елект-
рос лаб ких вза є мо дій від бу ва ється завдяки 
скла де ним ска ляр ним полям, які є зв’я за ними 
ста нами фер мі о нів. У цьому випадку мають 
існу вати збу джені зв’я зані стани, спо сте ре-
ження яких було б свід чен ням на користь 
таких моде лей. Є ще багато інших про блем, 
добре від омих фахівцям.

Не виклю чено, що наступ ний 2015 р., коли 
ВАК вийде на повну запла но вану потуж ність, 
від криє еру нових досяг нень у фізиці еле мен-
тар них час ти нок, а отже, спри я тиме пог либ-
ленню наших знань про будову мате рії (Гор-
бар Е., Гуси нін В. Бозон Хіггса: перед ба-
чення, пошук, від криття // Віс ник НАН 
Укра їни. – 2014. – № 3. – С. 31, 39–40).

***
Про під сумки вико нання цільо вої ком-

плекс ної про грами нау ко вих дос лі джень 
НАН Укра їни «Модер ні за ція радіо те ле-
скопа УТР-2 і перс пек тив ний роз ви ток 
дека мет ро вої радіо аст ро но мії в Україні» 
У нашій кра їні успішно роз ви ва ється низь-

ко час тотна радіо аст ро но мія. Нау кова школа 
з цього напряму аст ро но міч ної науки, ство-
рена свого часу в Укра їні ака де мі ком Семе-
ном Яко ви чем Бра уде, нині є загаль но ви зна-
ною у світі, а її пред став ники нале жать до сві-
то вих ліде рів радіо аст ро но мії. Радіо те ле скоп 
УТР-2 із сис те мою інтер фе ро мет рів УРАН 
є най біль шим у світі та най ефек тив ні шим 
інстру мен том дос лі джень кос міч ного радіо-
ви про мі ню вання у най більш дов гох ви льо вий 
ділянці елект ро маг ніт ного спектра. Завдяки 
ство ренню та впро ва дженню нових радіо е-
лект рон них еле мен тів і сис тем, мето дів спо-
сте ре ження й оброб лення даних укра ї нські 
вчені зро били низку від крит тів сві то вого 
рівня. Серед них – детек ту вання на дека мет-
ро вих хви лях 40 нових пуль са рів; вияв лення 
сиг на лів від блис ка вок на Сатурні з рекорд-
ною роз діль ною здат ністю; ре-єс т ра ція збу-
дже них ста нів між зо ря них ато мів, головне 
кван тове число яких пере ви щує 1000; вияв-
лення тон кої час тотно-ча со вої струк тури 
радіо ви про мі ню вання Сонця, пла нет, зірок 
та радіо ви про мі ню вання іншими спо ра дич-
ними яви щами у Всес віті; вияв лення про тяж-
них прос то ро вих струк тур поб лизу радіо га-
лак тик і ква за рів мето дами низь ко час тот ної 
радіоін-тер фе ро мет рії з над дов гими базами.

Цих визнач них здо бут ків вда лося досягти 
завдяки вико нанню впро довж 2010–2013 рр. 
цільо вої про грами НАН Укра їни з роз витку 
низь ко час тот ної радіо аст ро но мії, яка вклю-
чала не лише роз роб лення та впро ва дження 
нових про грамно-апа рат них засо бів, а й ство-
рення ще одного потуж ного інстру менту – Гіга-
нтсь кого укра ї нсь кого радіо те ле скопа (ГУРТ). 
При цьому мак си мально вико рис то ву ва лися 
новітні досяг нення в галу зях інфор ма цій них 
і теле ко му ні ка цій них тех но ло гій, циф ро вої 
та ком п’ю тер ної тех ніки, ака де мічна грід-сис-
тема. Впро ва дження на УТР-2 і УРАН роз роб-
ле них циф ро вих спект раль них при йма чів під-
вищи-ло інфор ма тив ність цих інстру мен тів 
у тисячі разів. Радіо те ле скоп ГУРТ із загаль-
ною кіль кістю 550 еле мен тів дав змогу здійс-
ню вати дос лі дження на недо сяж ному раніше 
рівні, забез пе чивши їх між на род ною інстру-
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мен таль ною і мето дич ною порів няль ною 
базою при вимірю-ван нях на над ни зь ких час-
тотах.

…Сис тема радіо те ле ско пів УТР-2 і УРАН 
у Хар кові, Одесі, Пол таві та Львові є справж-
нім наці о наль ним над бан ням, яким по праву 
може пиша тися Ака де мія і вся кра їна. Укра-
ї нські низь ко час тотні радіо аст ро но мічні сис-
теми за сво їми пара мет рами є най кра щими 
у світі, а досяг нення вче них Ака де мії в галузі 
дека мет ро вої радіо аст ро но мії знач ною мірою 
сти му лю вали інте рес між на род ної спіль ноти 
до цієї галузі фун да мен таль них дос лі джень. 
Свід чен ням цього є широкі між на родні нау-
кові зв’язки укра ї нсь ких радіо аст ро но мів 
з коле гами з Авст рії, Фран ції, Німеч чини, 
Вели кої Бри та нії та інших країн…

По даль ший роз ви ток дека мет ро вої радіо-
аст ро но мії як одного з най ефек тив ні ших 
мето дів дос лі дження Всес віту немож ли вий 
без веле тенсь ких радіо те ле ско пів нового 
поко ління. Ряд країн, у тому числі й Укра їна, 
уже при йн яли рішення про ство рення таких 
інстру мен тів. Тому в умо вах зрос тання кон-
ку рен ції важ ливо не втра тити про відні пози-
ції віт чиз ня ної низь ко час тот ної радіо аст ро-
но мії, скон цент ру вати зусилля на побу дові 
радіо те ле скопа нової гене ра ції, що пот ре бує 
знач них обся гів фінан су вання, вжити всіх 
необ хід них захо дів для залу чення додат ко вих 
кош тів, зок рема через між на родне спів ро біт-
ництво (Із зали засі дань пре зи дії НАН Укра-
їни // Віс ник НАН Укра їни. – 2014. – № 3. – 
С. 8–10).

***
А. Дег тя рев, гене раль ный конс трук тор, 

гене раль ный дирек тор КБ «Южное»:
«Одна из важ ней ших про блем сегодня – 

пол но масш таб ное науч ное соп ро вож де ние 
перс пек ти в ных раз ра бо ток. В связи с этим 
КБ «Южное» ини ци и ро вало заклю че ние 
в 2012 г. Гене раль ного сог ла ше ния о сот руд-
ни честве с Наци о наль ной ака де мией наук 
Укра ины для более широ кого учас тия укра-
инс кой науч ной элиты в реше нии воп ро сов 
кос ми чес кой про бле ма тики. Перс пек ти в-

ный план работ содер жит 93 темы кон к ре-
т ных исс ле до ва ний по осно в ным нау ч ным 
направ ле ниям соз да ния ракетно-кос ми чес-
кой тех ники. В 2013 г. ана ло ги ч ные сог ла ше-
ния мы под пи сали с веду щими тех ни чес кими 
вузами Минис терства обра зо ва ния и науки, 
а также вузами и НИИ Минис терства обо-
роны Укра ины. Очень над еемся на поло жи-
тель ный резуль тат этих работ. Только исполь-
зуя тан дем науки и про мы ш лен ности для 
реше ния сов ре мен ных задач ракетно-кос ми-
чес кой отрасли, можно с опти миз мом смот-
реть в кос ми чес кое буду щее Укра ины XXI 
века» (До 60-річчя Дер жав ного під при-
ємства «Конс трук торське бюро «Пів ден не» 
ім. М. К. Янге ля» // Дер жавне кос мічне аге-
нтство Укра їни (http://www.nkau.gov.ua). – 
2014. – 10.04).

Див. також: Фель д ман В. Ракетно-кос міч-
ній кузні на Дніпрі – 60 // Демок ра тична Укра-
їна (http://www.dua.com.ua/2014/015/arch/9.
shtml). – 2014. – 11.04.

***
Три роки тому за актив ного спри яння 

ака де міка НАН Укра їни Д. Гро дзинсь кого 
і гро мадсь кого діяча й уче ного Н. Пре об-
ра женсь кої роз по ча лася спів праця в галузі 
вивчення репро дук тив них від хи лень 
на тери то рії, забруд не ній у резуль таті ава-
рії на ЧАЕС, між уче ним-ме ди ком Ю. Бан-
да жевсь ким і фізі о ло гом рос лин чле ном-ко-
рес пон ден том НАН Укра їни В. Швар тау. 
Дос лі дженню під ля гала тери то рія Іван ківсь-
кого району, обра ного Євро пейсь кою комі-
сією як пілот ний для впро ва дження про екту 
«Модель сис теми ком плекс ного жит тє за-
без пе чення насе лення в зоні радіо ак тив ного 
забруд нен ня».

Ю. Бан да жевсь кий пере ко на ний, якщо 
про ект, який об’єд нує зусилля між на род ного 
спів то ва риства, укра ї нсь ких уче них, меди-
ків та інших фахів ців, уда сться здійс нити, 
це стане наоч ним при кла дом того, як слід 
діяти, щоб захис тити людей, які про жи ва ють 
в умо вах раді а цій ного впливу. У цих умо вах 
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так тика ліку вання, про фі лак тика захво рю-
вань, а також реа бі лі та ція мають свої особ ли-
вості.

Не що давно в рам ках цього про екту в Укра-
їну над ій шов сучас ний ком плекс для фізико-
хі міч ного ана лізу – спект ро метри ICP–VS 
і AAS з пери фе рій ним устат ку ван ням. (Фак-
тично це ціла лабо ра то рія.) За рішен ням Євро-
пейсь кої комі сії вста но вили його в Інсти туті 
фізі о ло гії рос лин і гене тики НАН Укра їни. 
При родно, при цьому вихо дили як зі спе ци-
фіки нау ко вої уста нови, так і її висо кого нау-
ко вого рівня.

За сло вами заступ ника дирек тора інсти-
туту В. Швар тау, це уні кальне облад нання, 
що дає змогу одно часно визна чати в зразку 
понад 70 неор га ніч них еле мен тів, вклю ча ючи 
багато ізо то пів. Про ек том перед ба ча ється 
оцінка вмісту хіміч них еле мен тів у всіх лан-

ках хар чо вого лан цюжка людини, зок рема 
в ґрунті, основ них хар чо вих про дук тах – 
зер но вих та інших куль ту рах, які виро щу-
ються на пев них тери то ріях, в орга нізмі дітей 
і дорос лих. Дані висо ко точ ного еле мент ного 
ана лізу буде вико рис тано в оцінці стану ґрун-
тів, рос лин, вод них ресур сів. На під ставі цих 
даних роз роб ля ти муться ефек тивні заходи 
конт ролю забруд ню ючих фак то рів і тех но ло-
гії виро щу вання еко ло гічно чис тої про дук ції 
для захисту здо ро в’я людей, що про жи ва ють 
на тери то ріях, які пост раж дали від Чор но-
бильсь кої катаст рофи (Сур жик Л. Фак тор 
«Х» // Дзер кало тижня. Укра їна (http://
gazeta.dt .ua/science/faktor-h-realizaciya-
masshtabnogo-chornobilskogo-proektu-
fi nansovanogo-yes-mozhe-pohitnuti-ustaleni-
uyavlennya-pro-naslidki-katastrofi -na-chaes-_
.html). – 2014. – 18–25.04).

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ РОЗ ВИТКУ УКРАЇНИ

Про по зи ції укра ї нсь кого уряду щодо 
кон сти ту цій них змін, необ хід них для 
рефор му вання міс це вого самов ря ду вання 
та здійс нення децент ра лі за ції влади, були 
пред став лені віце-пре м’єр-мі ніст ром Укра-
їни В. Гройс ма ном 14 квітня на засі данні 
Тим ча со вої спе ці аль ної комі сії пар ла мен ту

В обго во ренні взяли участь пред став-
ники усіх депу татсь ких фрак цій і груп Вер-
хов ної Ради, спі кер ВР та в. о. Пре зи дента 
Укра їни О. Тур чи нов, голова уряду А. Яце-
нюк, а також голови облас них і район них рад, 
пред став ники орга нів міс це вого самов ря-
ду вання, міські голови, укра ї нські екс перти 
з питань кон сти ту цій ного права і міс це вого 
самов ря ду вання, пред став ники між на род них 
орга ні за цій.

Пре зен ту ючи при йн яту уря дом кон цеп-
цію реформи міс це вого самов ря ду вання 
і про ект кон сти ту цій них змін щодо децент ра-
лі за ції влади, В. Гройс ман наго ло сив на необ-
хід ності досяг нення кон сен сусу між уря дом 
і пред став ни ками різ них полі тич них сил – 

адже зміни до Кон сти ту ції ляжуть в основу 
зако нів, необ хід них для прак тич ного впро ва-
дження реформи.

За сло вами В. Гройс мана, низка зако но дав-
чих іні ці а тив дасть мож ли вість побу ду вати 
зба лан со вану сис тему управ ління в кра їні, 
роз ме жу вати і чітко визна чити ком пе тен-
ції між орга нами міс це вого самов ря ду вання, 
пере дати гро ма дам та регі о нам пов но ва ження 
і фінан сові ресурси, над ати їм важелі впливу 
на тери то рії, ско ро тити вплив централь ного 
апа рату і централь ної влади на міс цеве самов-
ря ду вання.

У про цесі обго во рення пред став ники 
прак тично всіх пар ла ме нтсь ких фрак цій 
і орга нів міс це вого самов ря ду вання висло-
вили під тримку ого ло ше ному уря дом курсу 
на децент ра лі за цію влади. На думку біль-
шості учас ни ків дис ку сії, реформа міс це вого 
самов ря ду вання не тільки дасть мож ли вість 
від по вісти на виклики сьо го дення, а й ство-
рить основу для успіш ного роз витку Укра їни 
в май бу т ньому.
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Пар ла мен тарі про дов жать обго во рення 
про по зи цій щодо змін до Кон сти ту ції також 
у інші її роз діли з тим, щоб при йн яти зміни 
до Основ ного закону Укра їни до середини 
травня поточ ного року.

17 квітня на поза чер го вому засі данні 
уряд ухва лив роз по ря дження «Про орга ні за-
цію про ве дення обго во рення поло жень змін 
до Кон сти ту ції Укра їни щодо децент ра лі за ції 
дер жав ної вла ди». Цим доку мен том мініст-
рам, керів ни кам інших централь них орга нів 
вико нав чої влади, облас ним, Київсь кій місь-
кій дер жав ним адмі ніст ра ціям дору ча ється 
орга ні зу вати та забез пе чити до 1 жовтня 
2014 р. обго во рення від по від них змін до Кон-
сти ту ції із залу чен ням орга нів міс це вого 
самов ря ду вання, їх асо ці а цій, гро мадсь кості, 
нау ко вих та діло вих кіл. Коор ди на цію про-
ве дення обго во рення дору чено Мініс терству 
регі о наль ного роз витку, будів ництва та жит-
лово-ко му наль ного гос по дарства (Децент ра-
лі за ція влади буде закріп лена в Кон сти ту-
ції // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2014. – 15.04; Уряд дору чив до 1 жовтня 
про вести обго во рення змін до Кон сти ту ції 
щодо децент ра лі за ції влади // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.04).

***
Сьо годні настав час озву чити болючі 

про блеми в етно на ці о наль них вза є ми нах і, 
нарешті, роз в’я зати їх. Пере д у сім слід подо-
лати певну недо віру, яка інер ційно існує 
у цій царині в укра ї нсь кому сус піль стві. 
Роз ви ток дер жа вот вор чої укра ї нсь кої нації 
та реа лі за ція прав наці о наль них мен шин 
не мають супе ре чити й загро жу вати одне 
одному. Про це зая вив віце-пре м’єр-мі ністр 
Укра їни О. Сич на уста нов чому засі данні гро-
мадсь кої екс перт ної ради з етно на ці о наль них 
питань при віце-пре м’єр-мі ніст рові.

До складу ради увійшли істо рик та етно-
по лі то лог, член Нау ко вої ради з про блем 
наці о наль них від но син при НАН Укра їни 
В. Нахма но вич, заступ ник голови Кон гресу 
наці о наль них гро мад А. Лен човська, керів-
ник про грам роз витку гро ма дянсь кого сус-

піль ства Укра ї нсь кого неза леж ного центру 
полі тич них дос лі джень Ю. Тищенко, соці о-
лог, нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту еко но-
міки та про гно зу вання НАН Укра їни О. Шес-
та ковсь кий, прав ник, полі то лог, пуб лі цист 
Г. Дру зен ко, полі то лог, про фе сор кафедри 
полі то ло гії НаУК МА О. Гарань.

Учас ники наради однос тайно пого ди лися, 
що від сут ність пос лі дов ної гума ні тар ної полі-
тики ста но вить сьо годні чи не най біль ший 
виклик для сус піль ства й дер жави. «Наці о-
нальна полі тика має бути спря мо вана пере-
д у сім на ство рення єди ної укра ї нсь кої полі-
тич ної нації, поси лення єдності укра ї нсь кого 
етносу, а також на забез пе чення реа лі за ції 
прав усіх наці о наль них мен шин та етніч них 
груп і боро тьбу із роз па лю ван ням міжет ніч-
ної ворож не чі», – наго ло сив В. Нахма но вич.

У свою чергу Ю. Тищенко зазна чила: 
«Пот рі бен закон про засади дер жав ної етно-
на ці о наль ної полі тики, який має про хо дити 
якнай ширше обго во рення в сус піль стві – 
із різ ними спіль но тами, гру пами екс пер тів, 
пред став ни ками регі о нів, а також із між на род-
ними орга нами на кшталт Вер хов ного комі-
сара ОБСЄ у спра вах наці о наль них мен шин». 
Крім центра лі зо ва ного ске ру вання полі тики 
у цій царині необ хідна й активна спів праця 
влади та гро ма дянсь кого сус піль ства. «Гро-
мадські орга ні за ції напра цю вали низку освіт-
ніх іні ці а тив із питань толе рант ності, між-
на ці о наль них вза є мин. Зараз дуже важ ливо 
на дер жав ному рівні зао хо чу вати вклю чення 
таких прак тик до осві т нього про цесу у шко-
лах, вишах тощо», – додала А. Лен човська.

Віце-пре м’єр-мі ністр високо оці нив про-
по зи ції екс перт ної гро мадсь кості щодо різ них 
форм про світ ниць кої роботи у сфері етно на-
ці о наль них від но син (зок рема муль ти лінг-
валь ної освіти для нац мен шин, табо рів толе-
рант ності тощо) та наго ло сив на необ хід ності 
про ве дення ефек тив ного діа логу між вла дою 
й різ ними наці о наль ними гру пами в Укра-
їні. «Пот рібно гово рити із гума ні тар ною елі-
тою, зок рема Схід ної Укра їни, пот рібно оці-
нити пот реби й побо ю вання кож ного регі ону 
й наці о наль ної групи. Ми маємо діаг нос ту-
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вати фобії й ліку вати їх. Наці о нальне роз ма-
їття Укра їни нарешті має сприй ма тися сус-
піль ст вом не як небез пека, а як неви черп ний 
ресурс роз вит ку», – під су му вав О. Сич (Олек-
сандр Сич: Зараз слуш ний час для подо лання 
етно на ці о наль них фобій // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.04).

***
Стра те гічні напрями роз витку НАН 

Укра їни <…> Кад ро вий потен ціал нау ко-
вих уста нов. Роз в’я зання соці аль них про-
блем нау ков ців

Ме тою кад ро вої полі тики НАН Укра їни 
на сучас ному етапі є збе ре ження та ефек тивне 
від тво рення кад ро вого потен ці алу Ака де мії, 
даль ший роз ви ток про від них нау ко вих шкіл, 
ство рення належ них умов для успіш ної нау-
ко вої праці, під го товки нау ко вої молоді.

Після пері оду від нос ної ста бі лі за ції та пев-
ного поліп шення основ них показ ни ків кад-
ро вого потен ці алу НАН Укра їни, що при пав 
на 2000–2010 рр., про тя гом остан ніх двох-
трьох років у цій сфері поз на чи лися окремі 
нега тивні тен ден ції. Так, при прак тично ста-
лій чисель ності нау ко вих пра ців ни ків (бли-
зько 19 тис. осіб), кіль кість док то рів наук 
в уста но вах Ака де мії змен ши лася з 2629 у 
2010 р. до 2561 у 2012 р., або на 2,6 %, кан ди да-
тів наук – з 8188 до 7920, або на 3,3 %. Сут тєво 
впала кіль кість захис тів пра ців ни ками Ака де-
мії дисер та цій: док торсь ких з 100 у 2010 році 
до 88 у 2012 р., кан ди датсь ких від по відно 
з 434 до 371. На 8,9 % змен ши лося за той самий 
час попов нення нау ко вих уста нов спе ці а ліс-
тами з пов ною вищою осві тою (з 1129 до 1029). 
Змен ши лася також на 5,8 % загальна кіль-
кість аспі ран тів (пере важно за раху нок заоч-
ної аспі ран тури, яка втра чає по пуляр ність), 
а у 2013 році різко ско ро тився при йом до аспі-
ран тури вна слі док недо ста т ньої кіль кості пре-
тен ден тів. Кіль кість моло дих вче них в уста-
но вах Ака де мії змен ши лася на поча ток 2013 р. 
на 5,0 % порів няно з 2010 р., з них кан ди да тів 
наук – на 5,5 %. Ще одним показ ни ком нега-
тив них явищ у сфері кад ро вого забез пе чення 
нау ко вих дос лі джень є поси лення еміг ра цій-

них настроїв серед нау ков ців. Так, у 2012 р. 
кра їну зали шили 28 спів ро біт ни ків Ака де мії, 
в тому числі 25 кан ди да тів і один док тор наук.

Ус пішне вирі шення кад ро вих про блем 
мож ливе за наяв ності низки пере д у мов, 
зокрема:

– за без пе чення в пов ному обсязі за раху-
нок кош тів Дер жав ного бюджету основ ної 
діяль ності нау ко вих уста нов, під го товки нау-
ко вих кад рів, утри мання та роз витку нау ко вої 
інфра струк тури, поси лення сис теми цільо-
вої фінан со вої під тримки моло дих нау ков ців 
через гранти, пре мії, сти пен дії і цільові про-
грами забез пе чення житлом;

– вдос ко на лення нор ма тивно-пра во вої 
бази функ ці о ну вання нау ко вої, осві тянсь кої, 
інно ва цій ної сфер держави;

– здійс нення ком плексу орга ні за цій них 
захо дів, спря мо ва них на опти мі за цію струк-
тури Ака де мії та її установ;

– під няття прес тиж ності нау ко вої діяль-
ності, залу чення до неї тала но ви тої молоді.

При вико нанні усіх зазна че них пере д у-
мов можна вибу ду вати опти міс тич ний про-
гноз поси лення кад ро вого потен ці алу та роз-
в’я зання соці аль них про блем нау ков ців НАН 
Укра їни на період 2014–2023 рр. Визна чення 
ета пів реа лі за ції Кон цеп ції та роз ра ху нок від-
по від них про гноз них інди ка то рів здійс нено 
на основі ана лізу пое тап них тен ден цій дина-
міки показ ни ків кад ро вого потен ці алу НАН 
Укра їни у період 1991–2012 рр. та їх екст ра-
по ля ції на від по відні етапи пері оду 2014–
2023 рр. з ура ху ван ням від да ле них нас лід ків. 
При цьому засто со вано також такі від правні 
поло жен ня:

– за гальна чисель ність пра ців ни ків НАН 
Укра їни та пра ців ни ків нау ко вих уста нов 
при йма ється в подаль шому ста лою на рівні, 
досяг ну тому на момент при пи нення дії нега-
тив них тен ден цій (ста бі лі за ції);

– по си лення кад ро вого потен ці алу дося-
га ється шля хом якіс них змін: під ви щення 
у раці о наль них роз мі рах пито мої ваги нау-
ко вих пра ців ни ків (дос лід ни ків) у загаль ній 
чисель ності пра ців ни ків, а також збіль шення 
абсо лют ної чисель ності моло дих вче них, док-
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то рів та кан ди да тів наук і під ви щення їх пито-
мої ваги у загаль ній кіль кості нау ко вих пра-
ців ни ків (дос лід ни ків).

Про гно зу ються такі основні етапи:
– пе ріод про дов ження дії нега тив них тен-

ден цій дина міки показ ни ків кад ро вого потен-
ці алу – 2014–2015 рр.;

– пе ріод ста бі лі за ції (з ура ху ван ням від-
да ле них нас лід ків та різ но мо мент ного закін-
чення дії різ них нега тив них тен ден цій) – 
2016–2017 рр.;

– пе ріод пози тив ної дина міки показ ни ків 
кад ро вого потен ці алу – 2018–2023 рр.

Завдання:
– за без пе чення ефек тив ного від тво рення 

кад ро вого потен ці алу, насам пе ред нау ков ців 
вищої ква лі фі ка ції;

– ак ти ві за ція роботи уста нов з під го товки 
нау ко вих кад рів в магіст ра турі, аспі ран турі 
та док то ран турі, роз роб лення та запро ва-
дження нових ефек тив них форм такої діяль-
нос ті;

– іні ці ю вання при йн яття зако но дав чих 
актів, спря мо ва них на ство рення більш при-
ваб ли вих умов праці для вче них, в тому числі 
моло дих, в нау ко вих уста но вах Академії;

– пок ра щення ситу а ції з опла тою праці 
та сти пен дій;

– сут тєве поліп шення забез пе чення жит-
лом пра ців ни ків НАН України;

Заходи:
1. Реа лі зу вати ефек тивну кад рову полі-

тику, яка забез пе чить роз ви ток про від них 
нау ко вих шкіл, сти му лю ва тиме про фе сійне 
зрос тання, ство рить умови для рота ції кад рів 
і поса до вого зрос тання нау ков ців.

2. Здійс нити запро ва дження сис теми ком-
плекс ної нау ко мет рич ної оцінки діяль ності 
нау ко вих пра ців ни ків; вдос ко на лення кон-
курс ного від бору та замі щення посад заві ду-
ва чів нау ко вих від ді лів та лабо ра то рій; пос ту-
пове змен шення в штат них роз пи сах уста нов 
частки адмі ніст ра тив ного пер со налу.

3. Пок ра щити роботу з під го товки резерву 
керів них кад рів в уста но вах Ака де мії, зок-
рема від но вити про ве дення в Пре зи дії НАН 
Укра їни щоріч них кур сів для осіб, які вперше 

зайняли керівні посади, та осіб, вклю че них 
до резерву кадрів.

4. Пос тійно здійс ню вати заходи із залу-
чення до уста нов Ака де мії тала но ви тої молоді, 
зок рема шля хом роз витку та роз ши рення сис-
теми її цільо вої фінан со вої під тримки. Забез-
пе чу вати дос туп молоді до сучас ного нау-
ко вого облад нання, ство рю вати умови для 
між на род них обмі нів моло дими нау ков цями. 
Вирі шити питання щодо збіль шення три ва-
лості навчання в аспі ран турі з від ри вом від 
вироб ництва до чоти рьох років.

5. Домог тися під ви щення роз мі рів заро біт-
ної плати нау ко вих пра ців ни ків та сти пен ді-
аль ного забез пе чення аспі ран тів і док то ран тів 
НАН Укра їни до рівня, кон ку рен тосп ро мож-
ного з про від ними наці о наль ними вищими 
навчаль ними закла дами.

6. Акти ві зу вати роботу з від криття нових 
спе ці аль нос тей за сучас ними напря мами 
науки і тех ніки, ство рення перс пек тив них 
факуль те тів, навчаль них кафедр в ака де міч-
них інсти ту тах, орга ні за ції ста жу вання сту-
ден тів у нау ко вих лабо ра то ріях і відділах.

7. Отри мати ліцен зію на здійс нення НАН 
Укра їни осві тянсь кої діяль ності, забез пе чити 
роз ви ток в Ака де мії сис теми магіс терсь кої 
під го товки фахів ців з під ви ще ним твор чим 
потен ці а лом.

8. Вирі шити на зако но дав чому рівні 
питання дов го тер мі но вого піль го вого та квот-
ного над ання моло дим спе ці а ліс там кре ди тів 
для при дбання або будів ництва житла.

9. Під го ту вати кон к ретні про по зи ції з фор-
му вання окре мої про грами забез пе чення пра-
ців ни ків Ака де мії служ бо вим житлом.

10. Домог тися вре гу лю вання на зако но дав-
чому рівні питання ство рення жит лово-бу ді-
вель них коо пе ра ти вів для будів ництва житла 
на земель них ділян ках, які зна хо дяться в пос-
тій ному корис ту ванні НАН Укра їни, із залу-
чен ням кош тів пра ців ни ків Академії.

11. Під го ту вати кон к ретні обґрун то-
вані про по зи ції, спря мо вані на виді лення 
кош тів для ком пен са ції час тини оплати 
оренди житла для моло дих і запро ше них 
для роботи в НАН Укра їни фахів ців (Кон-
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цеп ція роз витку НАН Укра їни на 2014–
2023 роки // Наці о нальна ака де мія наук 
Укра їни (http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/
CONCEPTSIYA%20 ROZVYTKU.pdf)).

***
Фор му вання дер жав ної морсь кої полі-

тики в Укра їні повинно супро во джу ва тися 
роз роб лен ням і реа лі за цією про ек тів від по-
від них загаль но дер жав них та інших про-
грам

У Києві 28 березня 2014 р. у кон фе ренц-
залі Інсти туту гео ло гіч них наук НАН Укра їни 
від бу лася пре зен та ція кон цепту Бла го дій ного 
про екту «Ком плексна про грама під ви щення 
ефек тив ності роз витку та вико рис тання 
морсь кого потен ці алу Укра ї ни» (далі – Бла-
го дій ний про ект «Морсь кий потен ціал Укра-
ї ни»), орга ні зо вана Бла го дій ною орга ні за цією 
«Морсь кий бла го дій ний фонд» за під тримки 
Дер жав ної уста нови «Від ді лення морсь кої 
гео ло гії та оса доч ного рудо ут во рен ня», Інсти-
туту про блем ринку та еко но міко-еко ло гіч них 
дос лі джень НАН Укра їни, Інспек ції з питань 
під го товки та дип ло му вання моря ків, а також 
Гро мадсь кої ради при Дер жав ній інспек ції 
Укра їни з без пеки на морсь кому та річ ко вому 
транс порті.

Го лова прав ління Бла го дій ної орга ні за ції 
«Морсь кий бла го дій ний фонд» О. Щип цов, 
пред став ля ючи кон цепт Бла го дій ного про-
екту «Морсь кий потен ціал Укра ї ни», зазна чив, 
що Морська докт рина Укра їни є осно во по лож-
ним доку мен том, який визна чає дер жавну полі-
тику Укра їни в галузі морсь кої діяль ності – 
наці о нальну морську полі тику України.

Ре а лі за ція поло жень Морсь кої докт рини 
Укра їни повинна спри яти забез пе ченню ста-
лого роз витку Укра їни як морсь кої дер жави, 
захисту та забез пе ченню її наці о наль них інте-
ресів і без пеки в Азовсь кому, Чор ному морях 
та інших райо нах Сві то вого оке ану, під ви-
щенню між на род ного авто ри тету, а також 
вирі шенню завдань дер жав ної (наці о наль ної) 
морсь кої політики.

На ці о нальна морська полі тика – це визна-
чення дер жа вою і сус піль ст вом цілей, завдань, 

напря мів і засо бів досяг нення наці о наль-
них інте ресів Укра їни на морсь кому узбе-
режжі, у внут ріш ніх морсь ких водах, тери-
то рі аль ному морі, у виключ ній еко но міч ній 
зоні, на кон ти нен таль ному шельфі Укра їни 
та у від кри тому морі.

Ме тою наці о наль ної морсь кої полі тики 
є визна чення інте ресів Укра їни у зов ніш ній 
та внут ріш ній полі тиці в Азовсь кому, Чор-
ному морях та інших райо нах Сві то вого оке-
ану, визна чення при нци пів, завдань, шля хів 
і засо бів реа лі за ції наці о наль ної морсь кої 
полі тики, а також захисту інте ресів Укра їни 
у Сві то вому оке ані, зміц ненні пози ції Укра їни 
серед морсь ких держав.

…Учені, інже нери та юристи між на род-
ного права Бла го дій ної орга ні за ції «Морсь кий 
бла го дій ний фонд» у 2014 р. роз ро били Бла-
го дій ний про ект «Морсь кий потен ціал Укра-
ї ни». При цьому вра хо вано резуль тати вико-
нання Наці о наль ної про грами дос лі джень 
і вико рис тання ресур сів Азовсько-Чор но-
морсь кого басейну, інших райо нів Сві то вого 
оке ану на період до 2000 р., затвер дже ної Ука-
зом Пре зи дента Укра їни від 16 грудня 1993 р. 
№ 595/92.

За про по но ва ний Бла го дій ний про ект 
«Морсь кий потен ціал Укра ї ни» є масш таб-
ним за своєю суттю. Він пови нен спри яти 
про гресу в ком плекс них нау ко вих дос лі джен-
нях про блем фор му вання і роз витку море гос-
по дарсь кого ком плексу, аку му лю ванню для 
цього нау ко вого потен ці алу кра їни, мобі лі за-
ції вироб ни чих струк тур для досяг нення пос-
тав ле них цілей та завдань прак тич ного харак-
теру, інтен си фі ка ції вико рис тання ресур сів 
морів і оке а нів в інте ресах еко но міки та обо-
рони Укра їни. Про ект також пови нен перед ба-
чати ком плекс захо дів, спря мо ва них на забез-
пе чення адек ват ного реа гу вання на сучасні 
загрози наці о наль ній без пеці Укра їни, пов’я-
зані з морсь кою діяль ністю.

Під час пре зен та ції про екту голова нагля-
до вої ради Бла го дій ної орга ні за ції «Морсь кий 
бла го дій ний фонд» ака де мік НАН Укра їни, 
док тор гео лого-мі не ра ло гіч них наук Укра-
їни, про фе сор Є. Шню ков зазна чив, що Бла-
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го дій ний про ект «Морсь кий потен ціал Укра-
ї ни» роз гля да ється також як нау кова й орга-
ні за ційна основа дер жав ної стра те гії морсь кої 
діяль ності та морсь кого при ро до ко рис ту вання.

Бла го дій ний про ект «Морсь кий потен ціал 
Укра ї ни» ство рює пере д у мови доко рін ної 
пере бу дови орга ні за ції наці о наль ного морсь-
кого гос по дарства на дов го стро кову перс пек-
тиву в напрямі фор му вання, роз витку та ефек-
тив ного функ ці о ну вання море гос по дарсь кого 
ком плексу в єди ному соці ально-еко но міч-
ному ком плексі України.

Ме ха нізм реа лі за ції Бла го дій ного про екту 
«Морсь кий потен ціал Укра ї ни» поля гає у роз-
роб ленні й ство ренні нор ма тивно-за ко но дав-
чих, еко но міч них, тех но ло гіч них, адмі ніст-
ра тивно-ор га ні за цій них і кад ро вих умов для 
цілесп ря мо ва ного зба лан со ва ного роз витку 
море гос по дарсь кого ком плексу.

Під час роз роб лення Бла го дій ного про екту 
«Морсь кий потен ціал Укра ї ни» вико рис то ву-
вався при нцип інтег ра ції галу зей морсь кого 
гос по дарства у море гос по дарсь кий ком плекс 
на основі про грамно-ці льо вого пла ну вання 
та управ ління.

На думку ака де міка НАН Укра їни, док-
тора еко но міч них наук, про фе сора Б. Бур-

кинсь кого, подальше впро ва дження про-
грамно-ці льо вого під ходу в орга ні за цію 
морсь кої діяльності Укра їни дасть змогу 
подо лати нега тивну прак тику від ом чих 
і гру по вих інте ресів, ско ор ди ну вати роз різ-
нені дос лі дження та про екти, впо ряд ку вати 
роз по діл фінан со вих кош тів і мате рі аль-
них ресур сів, під ви щити рівень управ ління 
та соці ально-еко но мічну ефек тив ність море-
гос по дарсь кого ком плексу України.

За га лом у Бла го дій ному про екті «Морсь-
кий потен ціал Укра ї ни» пред став лено сфери 
морсь кої діяль ності від по відно до їх функ-
ці о наль ного при зна чення, як-от: діяль ність 
дер жави і сус піль ства в галузі морсь ких 
пере ве зень, осво єння і збе ре ження ресур-
сів (риб них, міне раль них і енер ге тич них) 
Азово-Чор но морсь кого басейну, нау кова 
та війсь ково-морська діяль ність, еко но мічне 
і кад рове забез пе чення, а також забез пе-
чення без пеки морсь кої діяль нос ті… (Укра-
їна – морська дер жава: Бла го дій ний про ект 
«Морсь кий потен ціал Укра ї ни» // Дзер кало 
тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/science/
ukrayina-morska-derzhava-blagodiyniy-
proe k t - mor sk iy - po t e nc i a l - uk ray i n i - _ .
html). – 2014. – 18–25.04).

Пре зи денти наці о наль них ака де мій 
наук звер ну лися до Пре м’єр-мі ніст ра

Фор му ван ням і реа лі за цією дер жав ної 
полі тики у сфері науки, інно ва цій та інфор ма-
ти за ції пови нен займа тися централь ний орган 
вико нав чої влади зі спе ці аль ним ста ту сом, 
який би під по ряд ко ву вався без по се ре д ньо 
Кабі нету Мініст рів. Цей орган доцільно утво-
рити на базі Дер жав ного аге нтства з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції.

Таку пози цію в листі на адресу Пре м’єр-
мі ністра Укра їни А. Яце нюка висло вили пре-
зи дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 
Б. Патон, в. о. пре зи дента Наці о наль ної ака де-
мії аграр них наук Я. Гадзало, пре зи дент Наці-

НАУКА І ВЛАДА

о наль ної ака де мії медич них наук А. Сер дюк, 
пре зи дент Наці о наль ної ака де мії педа го гіч-
них наук В. Кре мень, пре зи дент Наці о наль ної 
ака де мії пра во вих наук В. Тацій, пре зи дент 
Наці о наль ної ака де мії мис тецтв А. Чебикін.

Та кож, на пере ко нання нау ко вого спів то-
ва риства, необ хід ною умо вою успіш ної реор-
га ні за ції сис теми дер жав ного управ ління 
у сфері науки є утво рення Наці о наль ної ради 
з питань науки і тех но ло гій під голо ву ван ням 
Пре м’єр-мі ністра Укра їни. Подіб ний дос від 
існує у бага тьох євро пейсь ких кра ї нах. Учені 
вва жа ють, що зазна чені інсти ту ційні зміни 
дадуть змогу набли зити сис тему дер жав ного 
управ ління у сфері науки до най кра щих сві то-
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вих стан дар тів та під ви щити ефек тив ність віт-
чиз ня ної науки в забез пе ченні еко но міч ного 
роз витку Укра їни (Пре зи денти Наці о наль-
них ака де мій наук звер ну лися до Пре м’єр-
мі ністра // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2014. – 30.04).

***
В Укра їні роз по чи нає діяти Рада 

з питань нау ково-тех ніч ного роз витку. 
Її склад пого джено пре зи ден том Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни Б. Пато ном. Забез пе чу-
вати ж роботу Ради буде Дер жін форм на уки – 
про це поін фор му вав голова Дер жав ного аге-
нтства з питань науки, інно ва цій та інфор ма-
ти за ції В. Семи но женко.

За його сло вами, в Укра їні давно існу вала 
пот реба в авто ри тет ному нау ко вому зіб ранні, 
ство ре ному не за адмі ніст ра тив ним при нци-
пом, а за при нци пом про фе сій ного та сус піль-
ного визнання. Важ ливо, аби думка такої Ради 
стала осно вою дер жав них рішень щодо нау-
ково-тех ніч ного роз витку країни.

Очо лив Раду дирек тор Інсти туту маг-
не тизму НАН та МОН Укра їни, ака де мік 
та Герой Укра їни В. Бар’ях тар – один із най-
більш видат них уче них-фі зи ків. Склад Ради, 
до якої увійшли вчені з неза пе речно висо кою 
репу та цію не тільки в Укра їні, а й у світі, 
у подаль шому роз ши рю ва ти меться, вихо дячи 
з реко мен да цій її членів.

«Те, що нам вда лося об’єд нати таких від-
омих вче них ідеєю роз витку нау ко вої, нау-
ково-тех ніч ної та інно ва цій ної діяль ності 
у склад ний для Укра їни час – це дос та т-
ньо сво є час ний крок. Напри клад, ЄС пос та-
вив завдання до 2020 р. збіль шити кіль кість 
вче них на 1 млн Укра їна, що має визна ний 
у всьому світі нау ко вий потен ціал, воло діє 
ядер ними, ракетно-кос міч ними та аві а цій-
ними тех но ло гі ями, просто не може зали ша-
тися осто ронь», – зая вив В. Семи но женко.

До від ково. До складу Ради увійшли такі 
від омі нау ковці як ака де мік НАН Укра їни 
Г. Єльська, ака де мік НАН Укра їни, про фе сор 
О. Криш таль, віце-пре зи дент НАНУ, ака де мік 

НАН Укра їни, про фе сор А. Нау мо вець, ака-
де мік НАН Укра їни В. Кухар, ака де мік НАН 
Укра їни Я. Блюм, ака де мік НАН Укра їни 
П. Гожик, ака де мік НАН Укра їни В. Ско ро ход, 
ака де мік НАН Укра їни Я. Яцків та ін. (Роз-
по чала роботу Рада з питань нау ково-тех-
ніч ного роз витку Укра їни // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.04).

***
17 квітня від бу лося засі дання Нау ко-

вої ради Про блем ної клю чо вої лабо ра то рії 
фізики висо ких енер гій (далі – Клю чова 
лабо ра то рія), яку було утво рено за іні ці а-
тиви Дер жін форм на уки у 2013 р. з метою 
спри яння подаль шому роз витку між на род-
ного нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва 
між Укра ї ною та Євро пейсь кою орга ні за-
цією з ядер них дос лі джень (ЦЕРН)

На засі данні члени Нау ко вої ради заслу-
хали звіти про резуль тати вико нання 1 етапу 
11 нау ково-тех ніч них робіт у рам ках діяль-
ності Клю чо вої лабо ра то рії.

За оцін кою екс пер тів, завдяки нау ко вим 
дос лі дження в рам ках Клю чо вої лабо ра то-
рії її учас ники за корот кий період отри мали 
зміс товні нау кові резуль тати в галузі фізики 
висо ких енер гій. Зок рема, ТОВ «Світ ло ді одні 
тех но ло гії Укра ї на» про ве дено ана ліз основ-
них влас ти вос тей і обґрун то вано вибір конс-
трук цій ного мате рі алу для кому та цій них 
плат – лако фоль го вого діе лект рика ФДІ-А, 
визна чено вихідні дані та вимоги для ство-
рення новіт ніх детек тор них моду лів для екс-
пе ри мен тів у галузі фізики висо ких енергій.

У Київсь кому наці о наль ному уні вер си-
теті ім. Т. Шев ченка в резуль таті вико нання 
1 етапу нау ково-тех ніч ної роботи в рам ках 
діяль ності Клю чо вої лабо ра то рії ство рено 
алго ритми та про грамні моделі для одно чі-
по вих та бага то чі по вих детек тор них пане лей 
на основі мік ро струк тур них газо вих детек то-
рів типу Micromegas/Іngrid. Про ве дені порів-
няння роз ра хо ва них вели чин із отри ма ними 
екс пе ри мен тально можуть бути вико рис тані 
для визна чення задач май бут ніх екс пе ри мен-
тів ЦЕРН.
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Ін сти тут тео ре тич ної фізики ім. М. М. Бо-
го лю бова в рам ках між на род ного нау ково-
тех ніч ного спів ро біт ництва між Укра ї-
ною та ЦЕРН (кола бо ра ції ALICE та NA61/
SHINE) про вів дос лі дження силь нов за є мо-
ді ю чої мате рії, що утво рю ється в зітк нен-
нях адро нів та ядер при висо ких енер гіях 
на при ско рю ва чах ЦЕРН. Фун да мен тальні 
дос лі дження про во ди лися в трьох напря мах: 
роз ви ток тео ре тично-по льо вих набли жень 
до дос лі дження силь нов за є мо дій ної мате рії; 
фено ме но ло гія кварк-глю он ної, гад рон ної 
та ядер ної мате рії; обробка, ана ліз екс пе ри-
мен таль них даних та моде лю вання про це сів 
у детек то рах та про це сів вза є мо дії важ ких 
іонів. Учені інсти туту дос лі дили дві моделі 
чоти рик вар ко вої вза є мо дії, які істотно від-
різ ня ються пове дін кою їхніх коре ля цій них 
дов жин у тому, що сто су ється квар ко вої 
кон ден са ції. Вияв лено, що квар кові кон ден-
сати, однак, не є чут ли вими до вза є мо дій 
в інтер валі зна чень кон с тант зв’язку, ціка-
вих для засто су вань. Запро по но вано ста тис-
тичну модель наро дження див них час ти нок 
у рам ках кано ніч ного ансамблю та зроб лено 
перед ба чення для май бут ніх екс пе ри мен тів 
кола бо ра ції NA61 в ЦЕР Ні на при ско рю вачі 
SPS. За резуль та тами фун да мен таль них дос-
лі джень опуб лі ко вано та над іслано до друку 
12 ста тей у таких жур на лах, як Nucl.Phys. B, 
arXiv, Phys. Rev. C.

Вра хо ву ючи появу нової гене ра ції при-
ско рю ва чів, таких як, напри клад LHC 
CERN (Швей ца рія), різке збіль шення раді а-
цій ного наван та ження при опро мі ненні детек-
то рів, що вико рис то ву ються на таких уста-
нов ках, дуже акту аль ною стала тема пошуку 
нових неор га ніч них сцин ти ля цій них мате-
рі а лів для вико рис тання в детек то рах Вели-
кого адрон ного колай деру зі збіль ше ною сві-
ти містю, яку вико ну вав у рам ках діяль ності 
Клю чо вої лабо ра то рії Інсти тут сцин ти ля цій-
них мате рі а лів.

Про екти в галузі фізики висо ких енер гій 
вису ва ють ряд жорст ких вимог до влас ти вос-
тей сцин ти ля то рів. У першу чергу це малий 
час сві тіння, висока раді а ційна стій кість, дос-

татні сцин ти ля ційна ефек тив ність та про зо-
рість мате рі алу до сцин ти ля цій них фото нів. 
На 1 етапі нау ково-тех ніч ної роботи інсти тут 
про вів дос лі дження оптич них, сцин ти ля цій-
них влас ти вос тей та раді а цій ної стій кості 
мате рі алу, який пла ну ється вико рис то ву вати 
як основу ком по зи цій них сцинти ля то рів, 
пока зано мож ли вість ство рення раді а ційно-
стій ких сцин ти ля цій них сис тем та перс-
пек тив ність їх вико рис тання для детек то рів 
Вели кого адрон ного колай деру.

Ос нов ним завдан ням про екту, що також 
вико ну вався в рам ках діяль ності Клю чо-
вої лабо ра то рії Наці о наль ним нау ко вим цен-
тром «Хар ківсь кий фізико-тех ніч ний інсти-
тут», була участь у роз по ді ле ній обробці 
інфор ма ції, аку му льо ва ної в екс пе ри менті 
CMS на Вели кому адрон ному колай дері в 
ЦЕР Ні (Жене ва).

Ви ко рис то ву ючи ресурси спе ці а лі зо ва ного 
обчис лю валь ного ком плексу ННЦ «ХФТІ» – 
Т2-центру (T2_UA_KIPT), що є актив ним 
еле мен том обчис лю валь ної грід-ін ф раст рук-
тури екс пе ри менту CMS, дос лід ники отри-
мали для обробки дані з Вели кого адрон-
ного колай деру, ство рено і від пра цьо вано 
кон к ретні алго ритми ана лізу отри ма них 
фізич них даних і ком п’ю тер ного моде лю-
вання екс пе ри менту CMS. Під тримка цього 
про екту забез пе чить подальшу участь Укра-
їни в дос лі джен нях у галузі фізики висо ких 
енер гій та еле мен тар них час ти нок на Вели-
кому адрон ному колай дері.

За резуль та тами обго во рення Нау кова 
рада схва лила резуль тати вико нання 1 етапу 
нау ко вих дос лі джень у галузі фізики висо ких 
енер гій у рам ках діяль ності Клю чо вої лабо-
ра то рії та реко мен ду вала про дов жити дос-
лі дження, спря мо вані на реа лі за цію між на-
род ного нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва 
між Укра ї ною та ЦЕРН (У Дер жін форм на-
уки під били під сумки пер шого року роботи 
Про блем ної клю чо вої лабо ра то рії фізики 
висо ких енер гій // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти-
за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 
2014. – 17.04).
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***
Від бу лося під пи сання Угоди між Кабі-

не том Мініст рів Укра їни та Уря дом Сло-
ваць кої Рес пуб ліки про ака де мічне вза ємне 
визнання та екві ва лент ність доку мен тів 
про освіту, вида них в Укра їні та Сло ваць-
кій Рес пуб ліці. Зок рема, Угода поши рю ється 
на доку менти дер жав ного зразка про освіту 
і нау ко вий сту пінь «кан ди дата наук», видані 
навчаль ними закла дами і упов но ва же ним 
орга ном дер жав ної влади Укра їни, та доку-
менти про освіту, видані навчаль ними закла-
дами Сло ваць кої Рес пуб ліки, а також на інші 
доку менти, що свід чать про від по відні пері-
оди навчання, скла дені іспити, заліки та прак-
тику, що вида ються під час навчання навчаль-
ними закла дами, від по відно до вимог чин-
ного зако но дав ства кож ної з дер жав (Укра їна 
та Сло вач чина під пи сали Угоду про ака де-
мічне вза ємне визнання та екві ва лент ність 
доку мен тів про освіту // Мініс терство 
освіти і науки Укра їни (http://www.mon.gov.
ua). – 2014. – 8.04).

***
За сі дання Комі тету з при су дження Пре-

мії Кабі нету Мініст рів Укра їни від бу лося 
17 квітня в при мі щенні Дер жав ного аге-
нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра ї ни

До складу комі тету увійшло 28 пред став-
ни ків централь них орга нів вико нав чої влади 
та мініс терств. За резуль та тами попе ре д нього 
роз гляду, екс пертні групи до при су дження 
пре мій реко мен ду вали 14 робіт, що пред став-
лені у сфе рах аеро кос міч ної галузі, озбро єння 
та війсь ко вої тех ніки; впро ва дження нових 
тех но ло гій та облад нання висо ко я кіс ного 
медич ного обслу го ву вання і ліку вання; про-
мис ло вого осво єння енер го е фек тив них тех но-
ло гій.

Вру чення пре мій авто рам робіт-пе ре мож-
ців, які визна чить комі тет, спри я тиме під-
ви щенню пат рі о тич ного духу укра ї нсь кого 
народу та сприй няттю май бу т нього Укра їни 
як нау ково-тех но ло гіч ної дер жави, яка навіть 
у скрут них умо вах дбає про під ви щення нау-

ково-ви роб ни чого потен ці алу дер жави (Дер-
жін ве стп ро ект взяв участь у засі данні 
комі тету з при су дження уря до вих пре мій 
за роз роб лення і впро ва дження інно ва цій-
них тех но ло гій // 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). – 2014. – 18.04).

***
За вер шено при ймання робіт на здо буття 

Дер жав них пре мій Укра їни в галузі науки 
і тех ніки 2014 р.

Сек ре та ріат Комі тету з Дер жав них пре-
мій Укра їни в галузі науки і тех ніки при йняв 
до роз гляду на здо буття Дер жав них пре-
мій Укра їни в галузі науки і тех ніки 2014 р. 
54 роботи, у т. ч. 47 робіт, які мають від по-
від ний дозвіл для пуб лі ка ції у засо бах масо вої 
інфор ма ції та сім робіт, що ста нов лять дер-
жавну таємницю.

32 % робіт пред став лено вче ними радами 
вищих навчаль них закла дів Укра їни 
та 40 % – уста нов, під по ряд ко ва них Наці о-
наль ній ака де мії наук України.

В основ ному подано роботи з роз робки 
та впро ва дження нової тех ніки, мате рі а лів 
і тех но ло гій, які є резуль та том бага то річ-
них нау ко вих та екс пе ри мен таль них дос лі-
джень, інже нер них пошу ків та орга ні за цій-
них рішень.

До клад ні ше: http://kdpu-nt.gov.ua/content/
roboti-podani-na-zdobuttya-derzhavnih-premiy-
ukrayini-2014-roku (Завер шено при йом робіт 
на здо буття Дер жав них пре мій Укра їни 
в галузі науки і тех ніки 2014 року // Комі-
тет з Дер жав них пре мій Укра їни в галузі 
науки і тех ніки (http://www.kdpu-nt.gov.
ua/). – 2014. – 1.04).

***
Дер жав ний реєстр нау ко вих уста нов, 

яким над ається під тримка дер жави, попов-
нився новими уста но ва ми

10 квітня 2014 р. у Дер жав ному аге нтстві 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
під голо ву ван ням пер шого заступ ника голови 
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Дер жін форм на уки Б. Гри ньова від бу лося чер-
гове засі дання Дер жав ної комі сії з питань 
Дер жав ного реєстру нау ко вих уста нов, яким 
над ається під тримка дер жави. За рішен ням 
комі сії до Дер жав ного реєстру вклю чено 
29 нау ко вих уста нов і вісім вищих навчаль них 
закла дів ІІІ та ІV рів нів акре ди та ції (http://
dknii.gov.ua/?q=node/1043).

Дер жав ний реєстр нау ко вих уста нов, яким 
над ається під тримка дер жави – пере лік нау-
ко вих уста нов усіх форм влас ності, діяль-
ність яких має важ ливе зна чення для науки, 
еко но міки та вироб ництва. Від по відно до ст. 
12 Закону Укра їни «Про нау кову і нау ково-
тех нічну діяль ність» ведення цього реєстру 
забез пе чує Дер жін форм на уки.

На у кові уста нови, вклю чені до Дер жав ного 
реєстру нау ко вих уста нов, яким над ається 
під тримка дер жави, корис ту ються подат ко-
вими піль гами від по відно до зако но дав ства 
Укра їни (Дер жав ний реєстр нау ко вих уста-
нов, яким над ається під тримка дер жави, 
попов нився новими уста но вами // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва-
цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2014. – 10.04).

***
Мі ніс терство освіти і науки Укра їни має 

намір рефор му вати сис тему вищої освіти, 
ство рити замість Вищої атес та цій ної комі-
сії Наці о нальне аге нтство з якості вищої 
осві ти

Під час зустрічі з осві тя нами Хар кова 
та області, яка від бу лася в Хар ківсь кому наці-
о наль ному уні вер си теті ім. В. Н. Кара зіна, 
міністр освіти і науки Укра їни С. Квіт окрес-
лив пріо ри тетні стра те гічні й так тичні завдання. 
У першу чергу – це при йн яття зако ноп ро екту 
про рефор му вання сис теми вищої освіти. 
Міністр наго ло сив, що головне завдання зако-
ноп ро екту – ство рення уні вер си те тів якіс ної 
освіти, що стали б кон ку рен тосп ро мож ними 
на сві то вому ринку.

Та кож, за сло вами міністра, перед ба чено 
ство рення Наці о наль ної аген ції з якості, яка 
вико ну ва тиме функ ції тепе рі ш ньої Вищої 

атес та цій ної комі сії, буде неза леж ною інсти-
ту цією й фор му ва ти меться з пред став ни ків 
уні вер си те тів різ них форм влас ності, Наці-
о наль ної ака де мії наук, сту де нтства та орга-
ні за цій-пра це дав ців (Зустріч керів ництва 
Мініс терства освіти і науки Укра їни з осві-
тя нами Хар кова та області // Мініс терство 
освіти і науки Укра їни (http://www.mon.
gov.ua). – 2014. – 11.04; На онов лення тех-
ніч ної бази вишів гро шей немає – міністр 
Квіт // Сло бідсь кий край (http://slk.kh.ua/
news/osvita/na-onovlennya-tekhnichnoyi-bazi-
vishiv-groshej-nemaye–-ministr-kvit.html). – 
2014. –15.04. – № 45).

***
У Вер хов ній Раді Укра їни при йн яли 

нову редак цію Закону Укра їни «Про вищу 
освіту»

Під час пле нар ного засі дання Вер хов ної 
Ради Укра їни 8 квітня в пер шому читанні 
було ухва лено нову редак цію Закону Укра їни 
«Про вищу осві ту» (реєстр. № 1187–2), який 
набли зить Укра їну до євро пейсь ких стан дар-
тів та якос тей освіти.

У Вер хов ній Раді Укра їни було заре-
єст ро вано три зако ноп ро екти про вищу 
освіту (реєстр. № 1187, 1187–1, 1187–2). У травні 
мину лого року Комі тет ВРУ з питань науки 
і освіти своїм рішен ням під три мав зако ноп ро-
ект № 1187–2, роз роб ле ний робо чою гру пою 
під керів ницт вом М. Згу ровсь кого. Комі тет 
вра ху вав той факт, що саме цей зако ноп ро ект 
отри мав най більшу під тримку з боку осві тян, 
сту де нтства, проф спі лок і робо то дав ців; увіб-
рав понад 5 тис. про по зи цій, пода них 120 уста-
но вами, між на род ними про фе сій ними орга ні-
за ці ями і гро мадсь кістю.

За ко ноп ро ект №1187–2 перед ба чає децент-
ра лі за цію управ ління вищою осві тою, фінан-
сову, кад рову та ака де мічну авто но мію вишів, 
вста нов лює певні гаран тії з отри мання сти-
пен дій, спри яння між на род ному спів ро біт-
ництву та мобіль ності на Євро пейсь кому 
прос торі вищої освіти.

Го лова Комі тету Вер хов ної Ради Укра-
їни з питань науки і освіти Л. Гри не вич під 
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час виступу зазна чи ла, що цей зако ноп ро ект 
спря мо ва ний у першу чергу на під го товку 
якіс ного людсь кого капі талу, який забез пе-
чить інно ва цій ний роз ви ток еко но міки і сус-
піль ства в Укра їні. Меха нізм реа лі за ції мети 
поля гає у вза є мо дії між нау кою, біз не сом 
і сус піль ст вом, тому в цьому зако ноп ро екті 
наскріз ними нит ками є якраз ці меха нізми 
вза є мо дії (Мазур В. У Вер хов ній Раді Укра їни 
при йн яли в пер шому читанні нову редак цію 
Закону Укра їни «Про вищу осві ту» // Комі-
тет з питань науки і освіти (http://kno.rada.
gov.ua). – 2014. – 8.04).

***
Від по відно до роз по ря дження голови 

Хар ківсь кої ОДА «Про вста нов лення імен-
них сти пен дій облас ної дер жав ної адмі ніст-

СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ І ПОТРЕБИ

ра ції в області нау ки» (із змі на ми) ого ло-
шено кон курс на здо буття імен них сти пен-
дій обл дер жад мі ніст ра ції в галузі науки 
у 2014 р.

Кон курс про во диться окремо серед 
видат них й обда ро ва них моло дих нау ков ців 
за 11 номі на ці ями. За резуль та тами кон курсу 
іменні сти пен дії при зна ча ються 20 видат-
ним нау ков цям у роз мірі 600 грн (щомі сяч но) 
і 20 обда ро ва ним моло дим нау ков цям (віком 
до 35 років) – у роз мірі 400 грн (щомі-
сяч но). Ого ло шення пере мож ців кон курсу від-
бу деться в травні 2014 р. під час свят ку вання 
Дня науки (Ого ло шено кон курс на здо буття 
імен них сти пен дій обл дер жад мі ніст ра-
ції в галузі науки // Хар ківська обласна дер-
жавна адмі ніст ра ція (http://kharkivoda.gov.
ua). – 2014. – 10.04).

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

сус піль ст ва

Ка таст ро фічну ситу а цію в укра ї нсь кому 
кни го ви данні зазви чай пояс ню ють бра ком 
кош тів і неоче вид ністю еко но міч них ефек-
тів від інвес ту вання. Однак логіка, засто-
со ву вана до інших галу зей, тут недо речна. 
Книги є не лише соці аль ним про дук том, 
а й інстру мен том тво рення нації. Еко но мія 
на них сьо годні при зво дить до непо прав-
них втрат людсь кого потен ці алу завтра. 
Про це зая вив віце-пре м’єр-мі ністр Укра-
їни О. Сич на нараді з питань кни го ви дання, 
у якій взяли участь пред став ники про від них 
видав ництв, про філь них мініс терств та від ом-
ств, біб лі о тек тощо.

За резуль та тами наради О. Сич дору-
чив у най ко рот ший тер мін від но вити діяль-
ність Між ві дом чої комі сії з питань спри-
яння роз витку віт чиз ня ного кни го ви дання 

та кни го роз пов сю дження під голо ву ван-
ням віце-пре м’єр-мі ністра. За його сло вами, 
ефек тивна коор ди на ція зусиль забез пе чить 
вза є мо дію кни го ви дав ців з усіма централь-
ними орга нами вико нав чої влади. Маємо 
від найти меха нізми сти му лю вання кни го-
ви дав ництва, між на род ного про су вання 
укра ї нсь кої книжки, роз витку мережі кни-
го роз пов сю дження, від нов лення інте ресу 
до книг і обме ження імпорту, який душить 
укра ї нську книгу (Олек сандр Сич: Поря-
ту нок укра ї нсь кого кни го ви дання пот ре-
бує ефек тив ної між ві дом чої коор ди на ції 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2014. – 11.04).

***
Дер жав ний комі тет теле ба чення і радіо-

мов лення Укра їни затвер див План захо дів 
щодо вико нання завдань, визна че них про-
то ко лом наради під голо ву ван ням віце-
пре м’єр-мі ністра Укра їни О. Сича «Про 
коор ди на цію інфор ма цій ної діяль ності 
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та захист інфор ма цій ної без пе ки». Від по від-
ний наказ під пи сав голова Держ ком те ле ра діо 
Укра їни О. Нали вайко. Уже в най ближ чий час 
Держ ком те ле ра діо від по відно до плану під го-
тує про по зи ції щодо ство рення окре мої спе-
ці а лі зо ва ної струк тури іно мов лення на базі 
ДТРК «Всес вітня служба «Укра ї нське теле ба-
чення і радіо мов лен ня» та звер неться до Укр-
ін форму з про хан ням над ати МЗС про по зи ції 
щодо засну вання в одній з євро пейсь ких сто-
лиць Укра ї нсь кого прес-центру, який поши-
рю ва тиме серед зару біж них медіа опе ра тивну 
офі ційну інфор ма цію про полі тику укра ї нсь-
кої влади і ситу а цію в країні.

Та кож Держ ком те ле ра діо під го тує та над-
асть до МЗС свої про по зи ції щодо забез пе-
чення куль турно-ін фор ма цій них центрів 
у про від них євро пейсь ких сто ли цях кни-
гами, випу ще ними за про гра мою «Укра ї-
нська кни га».

Від по відно до плану НРКУ має подати 
заяви до Наці о наль ної ради щодо отри-
мання ліцен зій на мов лення для двох мереж 
у ФМ-ді а па зоні. Держ ком те ле ра діо нале жить 
звер ну тись до Мін фіну з про по зи цією щодо 
вне сення змін до Закону Укра їни «Про Дер-
жав ний бюджет Укра їни на 2014 рік» з ура ху-
ван ням видат ків на при дбання НРКУ 13 пере-
да ва чів СХ діа па зону та перед ба чити у видат-
ках фінан су вання транс ля ції двох мереж 
СХ-ді а па зону.

Дер жав ній нау ко вій уста нові «Книж кова 
палата Укра їни імені Івана Федо ро ва» дору-
чено, а струк тур ним під роз ді лам облас них 
дер жав них адмі ніст ра цій з питань інфор ма-
цій ної діяль ності та кому ні ка цій з гро мадсь-
кістю реко мен до вано про во дити моні то ринг 
мате рі а лів дру ко ва них ЗМІ з метою вста нов-
лення фак тів поши рення закли ків до насиль-
ниць кої зміни або пова лення кон сти ту цій ного 
ладу, захоп лення дер жав ної влади, пося гання 
на тери то рі альну ціліс ність і недо тор кан-
ність, про па ганду війни, сепа ра тизму і теро-
ризму. У разі вста нов лення зазна че них фак тів 
вони мають готу вати та пода вати звер нення 
до пра во охо рон них орга нів для подаль шого 
пра вого реа гу вання.

Крім того, Держ ком те ле ра діо пла нує звер-
ну тися до Наці о наль ної ради з питань теле ба-
чення і радіо мов лення з про по зи цією про во-
дити такий саме моні то ринг серед мате рі а лів 
ауді о ві зу аль них ЗМІ.

Спільно з Наці о наль ною спіл кою жур-
на ліс тів Укра їни, Укра ї нсь кою асо ці а цією 
видав ців пері о дич ної преси Держ ком те ле ра-
діо звер неться до Мінінф раст рук тури щодо 
недо пу щення під ви щення тари фів на при-
ймання та дос тавку віт чиз ня них пері о дич них 
дру ко ва них видань за перед пла тою; вклю-
чення дос тавки (вру чен ня) дру ко ва них пері о-
дич них видань до пере ліку пос луг пошто вого 
зв’язку. Також буде під го тов лено звер нення 
до Анти мо но поль ного комі тету та Укр па-
пірп рому щодо недо пу щення під ви щення цін 
на папір, поліг ра фічні пос луги та мате рі али.

Мі не ко ном роз витку будуть над ані про по-
зи ції щодо недо пу щення необ ґрун то ва ного 
під ви щення тари фів на при ймання та дос-
тавку віт чиз ня них пері о дич них дру ко ва них 
видань за перед пла тою, а також цін на папір, 
поліг ра фічні пос луги та мате рі али.

Де таль ніше з текс том наказу можна озна-
йо ми тись на сайті Держ ком те ле ра діо Укра-
їни http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=112119&cat_id=94566 (Держ-
ком те ле ра діо Укра їни роз ро бив план коор ди-
на ції інфор ма цій ної діяль ності та захисту 
інфор ма цій ної без пеки // Дер жав ний комі-
тет теле ба чення і радіо мов лення Укра-
їни (http://comin.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.04).

***
16 квітня від бу лося засі дання екс перт ної 

ради з фор му вання дер жав ного замов лення 
на випуск книж ко вої про дук ції Держ ком-
те ле ра діо Укра їни. Екс пертна рада роз гля-
нула про ект пере ліку видань, що мають бути 
над ру ко ва ними у 2014 р. у рам ках дер жав ного 
замов лення за про гра мою «Укра ї нська кни га».

Всього до Держ ком те ле ра діо Укра їни від 
видав ництв та видав ни чих орга ні за цій над-
ійшло понад 900 про по зи цій на загальну суму 
164 млн грн. Вод но час бюджетні видатки 
на реа лі за цію цьо го річ ної про грами визна-
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чено в обсязі 37,5 млн грн, з них 21,1 млн грн – 
це кре ди торська забор го ва ність мину лого 
року. Отже, на реа лі за цію про грами 2014 р. 
у бюджеті перед ба чено 16,4 млн грн.

Ви хо дячи з цієї суми і було сфор мо вано 
про ект пере ліку видань про грами «Укра ї-
нська кни га», який обго во рила екс пертна 
рада. Із загаль ного списку про по зи цій було 
обрано 108 видав ни чих про ек тів. Серед них – 
майже 20 видань для дітей та юнацтва, твори 
кла си ків укра ї нсь кої літе ра тури М. Бажана, 
А. Кримсь кого, сучас них авто рів. Це також 
видання до 200-річчя від дня наро дження 
Тараса Шев ченка, видання чер го вих томів 
бага то том ника М. Гру шевсь кого.

Крім того, до пере ліку увійшли видав ничі 
про екти, запро по но вані до 70-річчя виз во-
лення Укра їни від фаши стсь ких загар б ни ків 
та 70-річчя Пере моги у Вели кій Віт чиз ня ній 
війні, два видання до 25-річчя з дня виве дення 
військ з Афга ніс тану, перек ладні видання зару-
біж них кла си ків, видання мовами наці о наль-
них мен шин, видання шриф том Брайля тощо.

Експертна рада вирі шила доопра цю вати 
про ект пере ліку видань, щоб най ближ чим 
часом пере дати його на обго во рення та затвер-
дження коле гією Держ ком те ле ра діо України.

Ін фор ма ційно. До складу екс перт ної ради 
вхо дять ака де мік НАН Укра їни, дирек тор 
Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка НАН 
Укра їни М. Жулинсь кий, письмен ники І. Драч 
та В. Борис по лець, пре зи дент Укра ї нсь кої біб-
лі о теч ної асо ці а ції І. Шев ченко та інші пред-
став ники біб лі о тек, гро мадсь кості й нау ковці. 
Очо лює екс пертну раду пре зи дент Укра ї нсь-
кої асо ці а ції видав ців та кни го роз пов сю джу-
ва чів О. Афо нін (Екс пертна рада Держ ком-
те ле ра діо роз гля нула пере лік видань, запро-
по но ва них до про грами «Укра ї нська кни га» 
// Дер жав ний комі тет теле ба чення і радіо-
мов лення Укра їни (http://comin.kmu.gov.
ua). – 2014. – 17.04).

***
У 2014–2015 рр. Мініс терство куль тури 

Укра їни особ ливу увагу пла нує при ді лити 
роз витку біб лі о тек. Зок рема, це сто су ється 

впро ва дження сис теми елект рон ної звіт ності 
в роботі пуб ліч них біб лі о тек. З цього та ряду 
інших акту аль них питань пер ший заступ ник 
міністра куль тури Укра їни О. Ост ровська-
Люта зустрі лася з дирек то ром Ради між на-
род них та нау ко вих дос лі джень (IREX) і про-
грами «Біб лі о міст» М. Новаком.

О. Ост ровська-Люта зазна чила, що сучасні 
біб лі о теки – це плат форма для сус пільно-еко-
но міч ного роз витку, уста нови, ефект роботи 
від яких вра жає поміт ними резуль та тами. Біб-
лі о теки можна активно вико рис то ву вати для 
роз витку серед нього та малого біз несу, сільсь-
кого гос по дарства, меди цини. Також на часі 
є над ання дос тупу до елект рон них пос луг, 
елект рон ного уря ду вання, пра цев лаш ту вання 
та освіти.

Та кож важ ли вою темою зустрічі стало 
мож ливе про дов ження спів праці Мініс-
терства куль тури Укра їни та про грами «Біб-
лі о міст».

До від ково. «Біб лі о міст» – це спільна про-
грама Мініс терства куль тури Укра їни, Ради 
між на род них нау ко вих дос лі джень та обмі-
нів (IREX) та Аге нтства США з між на род-
ного роз витку (USAID), на під тримку якої 
Фун да ція Білла та Мелінди Гейтс над ала 
грант на суму 25 млн дол. США. Завдяки цій 
про грамі значна час тина пуб ліч них біб лі о тек 
була модер ні зо вана: 1963 пуб лічні біб лі о теки 
облад нано ком п’ю тер ною тех ні кою; на базі 
облас них уні вер саль них нау ко вих біб лі о тек 
ство рено 25 тре нін го вих центрів; з 2011 р. 
щорічно про во диться «Ярма рок біб лі о теч них 
інно ва цій», який пред став ляє най більш нова-
торські про екти та іні ці а тиви біб лі о тек; впро-
ва джено про ект «Пуб лічні біб лі о те ки», тре-
нінги пройшли 3824 учас ники, у тому числі 
1861 біб лі о те кар (Мін культ роз гля дає мож-
ли вість про дов жити спів працю з про гра-
мою «Біб лі о міст» // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2014. – 18.04).

***
На ці о нальна біб лі о тека Укра їни ім. 

В. І. Вер надсь кого за під тримки Асо ці а ції 
«Iнфор ма тіо-Кон сор ці ум» до 16.05.2014 р. 
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надає тес то вий дос туп до елект рон них 
ресур сів БД East View Information Services

Ком па нія East View Information Services, 
Inc. про по нує велику кіль кість інфор ма цій них 
ресур сів з різ них регі о нів світу: Афга ніс тану, 
Китаю, Росії, Укра їни, Бли зь кого та Серед-
нього Сходу, а також газети СНД і країн Бал-
тії. Охоп лює 36 най ав то ри тет ні ших російсь-
ких видань із сус пільно-по лі тич них та гума-
ні тар них наук, війсь ко вої тема тики, що пуб-
лі ку ються видав ницт вом «Нау ка» Російсь кої 
ака де мії наук. На сто рін ках цих жур на лів, 
збір ни ків та щоріч ни ків висвіт лю ються най-
ці ка віші дос лі дження в усіх галу зях гума ні-
тар ного знання. Хро но ло гіч ний період БД – 
із середини 90-х років і до сьо го дення. Можна 
озна йо ми тися з укра ї нсь кими та російсь кими 
ресур сами, до яких вхо дять нау кові жур-
нали, газети і стрічки новин, спе ці а лі зо вані 
ресурси, рет ро спек тивні про екти, біб лі ог ра-
фічні видання.

Дос туп для Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого буде три-
вати до 16 травня 2014 р. за поси лан ням 
http://dlib.eastview.com (Наці о нальна біб лі о-
тека Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого за під-
тримки aсо ці а ції «Iнфор ма тіо-Кон сор ці ум» 
до 16.05.2014 року надає тес то вий дос-
туп до елект рон них ресур сів БД East View 
Information Services // Наці о нальна біб лі о-
тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (http://
www.nbuv.gov.ua). – 2014. – 15.04).

***
На ці о нальна біб лі о тека Укра їни ім. 

В. І. Вер надсь кого до 12.05.2014 р. надає дос-
туп до нау ково-ін фор ма цій них про дук тів 
ком па нії Wiley: Wiley Full Collection

Wiley Full Collection – онлайн біб лі о тека 
ком па нії Wiley.

John Wiley & Sons – про від ний вида вець 
нау ко вої, тех ніч ної та медич ної літе ра тури 
в усьому світі.

Елект ронна біб лі о тека Wiley забез пе чує 
дос туп до най кра щих пов но текс то вих жур-
на лів, довід ни ків, енцик ло пе дій, книг та баз 
даних з усього світу.

Те ма тична спря мо ва ність ком па нії Wiley: 
біз нес, хімія, ком п’ю терні науки, науки про 
землю та навко лишнє середо вище, освіта, 
інже не рія, зако но дав ство, мате ма тика та ста-
тис тика, меди цина та охо рона здо ро в’я, фізика 
та аст ро но мія, науки про полі мери та мате рі-
али, пси хо ло гія, соці альні науки та ін.

Міс тить більше 4 млн ста тей понад 
1500 жур на лів, елект рон них книг та інших 
мате рі а лів. На сьо годні має понад 12 млн 
корис ту ва чів з 87 країн.

Дос туп можна отри мати в читаль них 
залах НБУВ (Наці о нальна біб лі о тека Укра-
їни ім. В. І. Вер надсь кого до 12.05.2014 р. 
надає дос туп до нау ково-ін фор ма цій-
них про дук тів ком па нії Wiley: Wiley Full 
Collection // Наці о нальна біб лі о тека Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого (http://www.nbuv.gov.
ua). – 2014. – 4.04).

***
Ро боча група УБА в складі І. Шев ченко, 

В. Паш ко вої, В. Загу мен ної, О. Бруй, О. Вос-
ко бой ні ко вої-Гу зє вої, Я. Тита ренко роз ро-
била про ект Стра те гії Укра ї нсь кої біб лі о-
теч ної асо ці а ції на 2015–2018 рр.  Регі о нальні 
від ді лення і сек ції УБА, чле нів та офі цій них 
пар т не рів Укра ї нсь кої біб лі о теч ної асо ці а-
ції запро шу ють взяти участь в обго во ренні 
цього про екту. Про по зи ції за вста нов ле ною 
фор мою можна над си лати  на елект ронну 
адресу вико нав чого офісу УБА info@ula.org.
ua до 1 вересня 2014 р. Питання про затвер-
дження Стра те гії Укра ї нсь кої біб лі о теч-
ної асо ці а ції на 2015–2018 рр. буде вине сено 
на щорічну Кон фе рен цію УБА в лис то паді 
2014 р. (Про ект Стра те гії Укра ї нсь кої біб-
лі о теч ної асо ці а ції на 2015–2018 роки Укра-
ї нська біб лі о течна асо ці а ція (http://ula.org.
ua/ua/). – 2014. – 1.04).

***
Стра те гічні напрями роз витку НАН 

Укра їни <…> Нау ково-ви дав нича діяль-
ність

Про тя гом 2009–2012 рр. Наці о наль ною 
ака де мією наук Укра їни випу щено понад 
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3,3 тис. назв нау ко вих книг, з них майже 
2,5 тис. моног ра фій та бли зько 900 збір ни ків 
нау ко вих праць.

Значну час тину книг видано у межах вико-
нання дер жав ного замов лення на під го товку 
та випуск видав ни чої про дук ції Ака де мії, 
яке реа лі зу ється шля хом вико нання видав ни-
чих про ек тів за напря мами «енцик ло пе дичні 
видан ня» та «нау кові видан ня».

У межах напряму «енцик ло пе дичні 
видан ня» нау ко вими уста но вами сьо годні 
вико ну ється сім про ек тів: «Енцик ло пе дія 
істо рії Укра ї ни»; «Слов ник укра ї нсь кої мови»; 
«Енцик ло пе дія сучас ної Укра ї ни»; «Шев чен-
ківська енцик ло пе дія»; «Фран ківська енцик-
ло пе дія», «Істо рія укра ї нсь кої літе ра ту ри» 
та «нцик ло пе дія між на род ного пра ва».

За напря мом «нау кові видан ня» під го-
товку та випуск видав ни чої про дук ції здійс-
ню ють два ака де міч них видав ництва: Дер-
жавне під при ємство «Нау ково-ви роб ниче 
під при ємство «Видав ництво «Нау кова дум-
ка»» та Видав ни чий дім «Ака дем пе рі о ди ка».

Го лов ний напрям діяль ності ДП «НВП 
«Видав ництво «Нау кова дум ка»» – випуск 
фун да мен таль них та уза галь ню валь них нау-
ко вих моног ра фій укра ї нсь ких уче них, тво рів 
кла си ків укра ї нсь кої літе ра тури.

Ді яль ність ВД «Ака дем пе рі о ди ка» спря-
мо вана на під го товку та випуск пері о дич них 
і книж ко вих видань. На сьо годні ВД «Ака-
дем пе рі о ди ка» видає понад 40 назв нау ко вої 
пері о дики. Дру гий напрям його діяль ності – 
випуск нау ко вої, довід ко вої, нау ково-по-
пуляр ної та навчаль ної літе ра тури.

Нині НАН Укра їни є спів зас нов ни ком 
87 нау ко вих жур на лів, одного нау ково-по-
пуляр ного жур налу («Сві то гляд»), одного 
рефе ра тив ного жур налу у чоти рьох тема-
тич них серіях («Укра ї нсь кий рефе ра тив ний 
жур нал «Дже ре ло»»), 42 збір ни ків нау ко вих 
праць. Уста нови Ака де мії самос тійно вида-
ють ще бли зько 150 назв нау ко вих жур на лів 
та збір ни ків нау ко вих праць з різ ною пері о-
дич ністю.

21 жур нал НАН Укра їни пере ви да ють анг-
лійсь кою мовою закор донні видав ничі ком-

па нії. Ще 10 ака де міч них жур на лів вихо дять 
анг лійсь кою мовою в Укра їні. База даних 
Scopus індек сує понад 40 ака де міч них жур на-
лів. Імпакт-фак тор обра хо ву ється для 18 ака-
де міч них журналів.

Для висвіт лення всього спектру видав-
ни чої про дук ції НАН Укра їни та опри люд-
нення аспек тів видав ни чої справи був ство-
ре ний пор тал «Нау кові пуб лі ка ції та видав-
нича діяль ність НАН Укра ї ни». З метою 
інфор му вання нау ко вої спіль ноти укла да-
ються щорічні ано то вані ката логи книж ко-
вих видань Ака де мії, пред став лені у від кри-
тому дос тупі на веб-ре сурсі Нау ково-ви дав-
ни чої ради НАН України.

Трен дом у випуску видав ни чої про дук-
ції НАН Укра їни, в тому числі й за кор до-
ном, є пос ту пове збіль шення кіль кості назв 
та змен шення сукуп них тира жів. У най більш 
загаль ному плані зміна обсягу видав ни-
чої про дук ції НАН Укра їни від би ває зміни 
еко но міч них умов у дер жаві. Необ хідне 
наро щу вання обся гів видав ни чої про дук ції 
та роз ви ток нау ко вого видання галь му ється 
через від сут ність спри ят ли вих еко но міч них 
та нор ма тив них умов для всієї кни го ви дав-
ни чої та кни го роз пов сю джу валь ної галузі.

По даль ший роз ви ток видав ни чої діяль-
ності в Ака де мії зале жить від швид кості 
онов лення влас ної поліг ра фіч ної бази. Забез-
пе чення в межах Ака де мії пов ного видав ни-
чого циклу – запо рука роз витку видав ни чого 
ком плексу НАН Укра їни на нові т ньому рівні, 
пов ноп рав ного вхо дження її до сучас ного 
інфор ма цій ного простору.

Cтра те гіч ним завдан ням є якнай ширше 
пред став лення резуль та тів віт чиз ня них нау-
ко вих дос лі джень у сучас ній дос туп ній сві-
то вій нау ко вій спіль ноті формі. Вирі шенню 
цього завдання спри я ти муть кроки, спря мо-
вані на вмо ти ву вання, сти му лю вання вче-
них до зару біж них пуб лі ка цій, на актив ніше 
впро ва дження 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 робіт вче них 
Академії.
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Завдання:
– як най ширше пред став лення резуль та тів 

віт чиз ня них нау ко вих дос лі джень у сучас ній 
дос туп ній віт чиз ня ній та сві то вій нау ко вій 
спіль ноті формі.

Заходи:
1. Модер ні зу вати нау ково-ви дав ни чий 

ком плекс НАН Укра їни на основі впро ва-
дження пере до вих інфор ма ційно-ко му ні ка-
цій них тех но ло гій та циф ро вих ліній, включно 
зі ство рен ням елект рон них редак цій на базі 
єди ного видав ни чого центру.

2. Збіль шити обсяги анг ло мов ної нау ко вої 
видав ни чої про дук ції НАН Укра їни, забез пе-
чити для цього орга ні за цію бюро перек ла дів 
з іно зем них мов на базі єди ного видав ни чого 
центру.

3. Мак си мально роз ши рити випуск елект-
рон них вер сій жур на лів та книг, ско ро тити 
тер міни пуб лі ка ції резуль та тів дос лі джень.

4. Домог тися сут тє вого зрос тання при сут-
ності нау ко вих видань НАН Укра їни у між-
на род них базах даних та сис те мах циту вання 
нау ко вої літе ра тури.

5. Опти мі зу вати сис тему роз по всю-
дження нау ко вої літе ра тури (Кон цеп ція роз-
витку НАН Укра їни на 2014–2023 роки 
// Наці о нальна ака де мія наук Укра-
їни (http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/
CONCEPTSIYA%20 ROZVYTKU.pdf)).

***
Роз ви ток інфор ма цій ного забез пе чення 

фун да мен таль них і при клад них дос лі-
джень уста нов НАН Укра їни, а також 
пред став лення їхніх роз ро бок у сві то вому 
нау ково-ін фор ма цій ному прос торі мають 
велике зна чення для під ви щення ефек тив-
ності віт чиз ня ної ака де міч ної науки та її 
більш гли бо кої інтег ра ції до євро пейсь кого 
і сві то вого нау ко вого спів то ва риства. …
По чи на ючи з 2006 р. Наці о нальна біб лі о-
тека Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого здійс нює 
центра лі зо вану перед плату дос тупу до зару-
біж них баз нау ко вої інфор ма ції. Пере лік баз 
визна ча ється заяв ками уста нов НАН Укра їни, 
обся гами фінан су вання та ста тис ти кою вико-

рис тання цих ресур сів. Однак у 2011–2013 рр. 
кошти на перед плату виді ля лися в мен ших 
обся гах і над хо дили зі знач ним запіз нен ням, 
що зумо вило ско ро чення у 2–3 рази обсягу 
інфор ма цій них ресур сів, одер жа них укра ї нсь-
кими нау ков цями в цей період.

У 2013 р. було здійс нено низку захо дів, 
спря мо ва них на кар ди нальне поліп шення 
орга ні за ції цієї справи. Так, за іні ці а ти вою 
НБУВ та за спри яння Дер жін форм на уки Укра-
їни Кабі нет Мініст рів Укра їни при йняв пос-
та нову (від 09.10.2013 № 741), яка умож ли вила 
здійс нення пере д о плати онлай но вого дос-
тупу до зару біж них баз нау ко вої інфор ма ції 
та корис ту вання ними впро довж цілого року. 
Крім того, НБУВ та Видав ни чий дім «Ака-
дем пе рі о ди ка» НАН Укра їни за під тримки 
Інфор ма ційно-біб лі о теч ної та Нау ково-ви дав-
ни чої рад НАН Укра їни про вели кон суль та-
ції із зару біж ними кор по ра ці ями – інтег ра то-
рами баз нау ко вої інфор ма ції Elsevier, EBSCO, 
Springer, Euromonitor International, а також 
Дер жав ною пуб ліч ною нау ково-тех ніч ною 
біб лі о те кою Росії, Пре зи де нтсь кою біб лі о те-
кою ім. Б. М. Єль цина щодо роз ши рення дос-
тупу ака де міч них уста нов до їхніх баз даних, 
у тому числі й на без о плат ній основі.

У 2013 р. НБУВ забез пе чу вала дос туп 
для 57 уста нов НАН Укра їни за пого дже-
ними ІР-ад ре сами до баз даних Elsevier, 
EBSCO, IOP Science (Institute of Physics 
Publishing); для окре мих уста нов НАН Укра-
їни – до бази Inspec, а також на піль го вих 
або тес то вих умо вах – до баз ARDI (Access 
to Research for Development and Innovation), 
BioOne (за під тримки асо ці а ції «Iнфор ма тіо-
Кон сор ці ум» у спів ро біт ництві з Electronic 
Information for Libraries), Елект рон ної біб-
лі о теки дисер та цій Російсь кої дер жав ної 
біб лі о теки, Елект рон ного читаль ного залу 
Пре зи де нтсь кої біб лі о теки ім. Б. М. Єль-
цина, Polpred.com (Росія) та East View (МДУ 
ім. М. В. Ломо но со ва).

За без пе чення у 2014 р. центра лі зо ва ного 
дос тупу до зару біж них баз нау ко вої інфор-
ма ції зале жа тиме від роз мі рів фінан су вання. 
Для збе ре ження обся гів над ання дос тупу 
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до 4 про від них баз даних хоча б на рівні мину-
лого року пот рібно щонай менше 7,5 млн грн.

Для ефек тив ного і пов но цін ного роз витку 
віт чиз ня ної ака де міч ної науки не менш важ-
ли вим питан ням є пред став лення пері о дич-
них видань НАН Укра їни у про від них нау ко-
мет рич них базах, насам пе ред у Scopus. І хоча 
Ака де мія за цим показ ни ком посі дає кращі 
пози ції, ніж інші нау кові від ом ства, наяв ний 
рівень не можна вва жати при йн ят ним. Так, 
в Укра їні вида ється 1804 нау кові жур нали, 
271 з яких – у НАН Укра їни. З них у нау ко-
мет рич ній сис темі SciVerse Scopus про ін дек-
со вано 47 жур на лів (у тому числі 33 ака де міч-
них), що ста но вить менш як 4 % від загаль ної 
кіль кості видань, а в сис темі Web of Science – 
усього 18 жур на лів (з них 16 ака де міч них), 
що ста но вить 1 % від загаль ної кіль кості нау-
ко вої пері о дики. При чини такого ста но вища 
зумов лені недо стат нім обся гом перед плат них 
пос луг; невід по від ністю укра ї нсь ких жур на-
лів вимо гам сві то вих нау ко мет рич них сис тем; 
пасив ністю ред ко ле гій.

…Пре зи дія НАН Укра їни дору чила 
НБУВ здійс нити на основі про це дури від-
кри тих тор гів заку півлю онлайн-дос тупу 
до зару біж них баз нау ко вої інфор ма ції для 
корис ту ва чів біб лі о теки, а також для уста-
нов НАН Укра їни як зов ніш ніх корис ту ва чів 
її ресур сів. Вирі шено вва жати пріо ри те том 
заку півлю дос тупу до баз даних ком па ній 
Elsevier (включно зі Scopus), EBSCO, Inspec, 
IOP Science, Institute of Physics Publishing. 
Серед захо дів для поліп шення ситу а ції з пред-
став лен ням пері о дич них видань НАН Укра-
їни у сві то вих нау ко мет рич них базах перед ба-
чено сис те ма тичне про ве дення за участю спе-
ці а ліс тів кор по ра цій Elsevier, ЕВSCO, Springer 
та ін. прак тич них семі на рів для нау ков ців, 
пред став ни ків ред ко ле гій, пра ців ни ків редак-
цій та біб лі о течно-ін фор ма цій них під роз ді лів 
уста нов НАН Укра їни з питань вико рис тання 
зару біж них баз даних і при ве дення ака де-
міч ної пері о дики у від по від ність з вимо гами 
нау ко мет рич них сис тем (Із зали засі дань пре-
зи дії НАН Укра їни // Віс ник НАН Укра їни. – 
2014. – № 3. – С. 4–6).

***
Гло бальна інфор ма ти за ція як тех но ло-

гічна основа акти ві за ції гло баль них про це-
сів в усіх регі о нах світу не лише забез пе чує 
дос туп усім кате го ріям чле нів сучас ного 
сус піль ства до його інфор ма цій них ресур-
сів, але й залу чає їх також до актив ної 
участі в інфор ма цій них обмі нах, масо вого 
роз витку про це сів інфот во рення. Інфор ма-
ційні мож ли вості сучас ності обу мов лю ють 
зрос тання соці аль ної актив ності чле нів сус-
піль ства. Ця актив ність вира жа ється сьо годні 
в реа лі за ції мож ли вос тей, що з’яв ля ються 
у зв’язку з роз вит ком інфор ма ти за ції, у дедалі 
біль шої кіль кості людей для само ви ра ження, 
обміну соці аль ним дос ві дом, для вдос ко-
на лення соці аль ної струк тури сус піль ства, 
діяль ності, спря мо ва ної на осо бисте вдос ко-
на лення й прогре сив ний роз ви ток сус піль-
ства.

Ха рак тер ною особ ли вістю сучас ності є та 
обста вина, що до актив ної участі в інфор-
ма цій них про це сах у дуже стислі строки 
долу чи лися широкі маси чле нів сус піль ства, 
що в пере важ ній біль шості не мають від по від-
ного рівня під го товки до участі в сус пільно 
корис ній інфор ма цій ній діяль ності. Для знач-
ної час тини учас ни ків інфор ма цій них обмі-
нів само ви ра ження в інтер неті поки що є зна-
чу щим як про цес. І тому сьо годні інфор ма-
цій ний прос тір пере ван та же ний випад ко вою, 
низь ко я кіс ною інфор ма цією, що усклад нює 
вико рис тання сус пільно зна чу щих ресур сів. 
Однак остан нім часом з роз вит ком інфор ма-
цій них тех но ло гій, удо ско на лен ням загаль-
но сус піль ної сис теми соці аль них інфор ма-
цій них кому ні ка цій в Укра їні ми спо сте рі-
га ємо харак тер ний також і для інших країн 
світу про цес само ор га ні за ції віт чиз ня ного 
інфор ма цій ного прос тору, фор му вання сис-
теми соці аль них інфор ма цій них мереж.

Роз ви ток цього виду спіл ку вання, 
що є сис те мою гори зон таль них інфор ма цій-
них обмі нів між чле нами сус піль ства й об’єд-
нан нями гро ма дян співз мір ного соці аль ного 
виміру, сприяє об’єд нанню гро ма дян за інте-
ресами і цим самим сприяє роз витку соці-
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аль ної струк тури сус піль ства, у загаль но сус-
піль ному масш табі – роз витку гро ма дянсь-
кого сус піль ства, загаль но сус піль ної єдності, 
допо ма гає поши ренню соці аль ного дос віду, 
у тому числі й у сфері осво єння нових інфор-
ма цій них тех но ло гій. Фор му вання ста біль них 
соці аль них струк тур і най більш ефек тив них 
спо со бів капі та лі за ції ресур сів обу мов лено 
мож ли вос тями мере же вих вза є мо дій: соці аль-
ний капі тал визна ча ється не так обся гом наяв-
них ресур сів, як мож ли вос тями їх мобі лі за ції 
в мережі і є особ ли вим ресур сом, що впли ває 
на дина міч ність і широту мережі, слу жить 
дже ре лом її роз витку та одно часно вироб ля-
ється в ній.

На цій основі роз ви ва ються мож ли вості 
для роз витку нових форм спіл ку вання і нових 
форм сус піль ної орга ні за ції, усклад ню ється 
від по відно до нових викли ків сучас ності сама 
соці альна струк тура сус піль ства.

У зв’язку з роз вит ком потен ці аль них мож-
ли вос тей соц ме реж у сис темі інфор ма цій них 
обмі нів нашого сус піль ства, що вже від зна-
ча ється дос лід ни ками, важ ли вим є фор му-
вання уяв лень про ефек тивне вико рис тання 
цих мереж у сис темі сучас них інфор ма цій-
них кому ні ка цій для вирі шення акту аль них 
завдань сус піль ного роз витку. У зв’язку з цим 
у про по но ва ній моног ра фії роз гля да ються 
функ ці о нальні харак те рис тики сучас них соці-
аль них мереж, їх зна чення в роз бу дові віт чиз-
ня ного кому ні ка тив ного прос тору, соці альне 
й нау ково-ос вітнє зна чення, а також про блеми 
орга ні за ції без пеки віт чиз ня ного інфор ма цій-
ного прос тору, у тому числі й у кон тексті роз-
витку мере же вих інфор ма цій них тех но ло гій.

Та ким чином, роз гляд про блем, пов’я-
за них з особ ли вос тями, зміс том, тен ден ці-
ями роз витку соці аль них мереж як важ ли-
вої скла до вої інфор ма цій них кому ні ка цій 
сучас ності, ув’я зу ється фак тично з про бле-
мою роз гляду всієї інфор ма цій ної сис теми 
сучас ного сус піль ства і є важ ли вим базо вим 
еле мен том для з’я су вання її сучас ного потен-
ці алу і, що най важ ли віше в наш дина міч ний 
час, уяв лень про особ ли вості її вико рис тання 
в інте ресах інно ва цій ного роз витку сус піль-

ства (Соці альні мережі як чин ник роз витку 
гро ма дянсь кого сус піль ства: [мо ног ра фія] / 
[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., 2013. – С. 5–6).

***
Л. Ніко ла єн ко, дирек тор Дер жав ної нау-

ково-тех ніч ної біб лі о теки України:
«…Су часна Дер жавна нау ково-тех нічна 

біб лі о тека Укра ї ни… це одна з най біль ших 
біб лі о тек кра їни з уні каль ним, бага то га лу-
зе вим фон дом нау ково-тех ніч ної літе ра тури 
і доку мен та ції, що нара хо вує більше 21 млн 
при мір ни ків доку мен таль них дже рел інфор-
ма ції. В ньому пред став лені: най біль ший фонд 
патент них доку мен тів в Укра їні, уні кальні 
фонди про мис ло вої та нор ма тивно-тех ніч ної 
доку мен та ції, дисер та цій, зві тів про НДДКР, 
депо но ва них нау ко вих робіт, фонд віт чиз ня-
них та зару біж них книг і пері о дич них видань 
нау ково-тех ніч ного спря му вання.

Це дер жав ний галу зе вий центр між біб лі о-
теч ного або не мента (МБА) з техніки.

Це дер жав ний депо зи та рій нау ково-тех-
ніч ної літе ра тури та доку мен та ції.

Це дер жав ний центр депо ну вання нау ко-
вих робіт з усіх галу зей науки і техніки.

Це між ві дом чий нау ково-ме то дич ний 
центр мережі нау ково-тех ніч них біб лі о-
тек (НТБ) України.

Од ним із важ ли вих завдань біб лі о теки 
є фор му вання якіс ного та нау ково обґрун то-
ва ного ком плексу фон дів віт чиз ня них та зару-
біж них видань нау ково-тех ніч ного спря му-
вання, а також мак си мально повне роз криття 
його змісту для широ ких кіл гро мадсь кості 
з метою забез пе чення спри ят ли вих умов для 
вико рис тання доку мен таль них дже рел в інте-
ресах роз витку науки, тех ніки, вироб ництва, 
в тому числі за допо мо гою сучас них інфор ма-
ційно-ко му ні ка тив них ком п’ю тер них тех но-
ло гій.

Пов нота ком плек ту вання наці о наль ного 
доку мент ного ресурсу ДНТБ Укра їни забез-
пе чу ється отри ман ням обо в’яз ко вого при-
мір ника видань нау ково-тех ніч ної тема тики 
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від по відно до Закону Укра їни «Про обо в’яз-
ко вий при мір ник доку мен тів». За наяв ності 
від по від ного фінан су вання біб лі о тека здійс-
нює також перед плату російсь ких нау ко вих 
та нау ково-тех ніч них пері о дич них видань. 
Час тина видань над хо дить у дару нок від авто-
рів та з при ват них колек цій, а також з обмін-
них фон дів при пере роз по ділі між біб лі о те-
ками Укра їни непро філь них і зайве дуб лет-
них доку мен тів.

На жаль, в останні роки від сут ність цільо-
вих кош тів на попов нення фонду ДНТБ зару-
біж ними видан нями спри чи няє дефі цит дос-
то вір ної інфор ма ції від носно нових роз ро бок 
і нау ково-тех ніч них здо бут ків країн світу. 
З метою подо лання цього дефі циту та успіш-
ного вико нання пос тав ле них завдань біб лі о-
тека здійс нює фун да мен тальні зміни у про-
це сах ком плек ту вання, опра цю вання та збе-
рі гання біб лі о теч них фон дів, засто со вує нові 
під ходи щодо залу чення у про цеси обслу го-
ву вання корис ту ва чів елект рон них інфор-
ма цій них ресур сів мережі Інтер нет, а також 
ство рює власні інфор ма ційні елект ронні 
ресурси (ІЕР), що спри я ють над анню корис-
ту ва чам ефек тив ного й ком форт ного сер вісу 
під час про ве дення пошуку необ хід ної інфор-
ма ції.

По над деся ти ліття тому крок за кро ком 
ДНТБ Укра їни роз по чала ство рю вати вище-
наз вані власні ЕIР, які знач ною мірою орі єн-
то вані на від да ле ного корис ту вача. До них 
належать:

• Елект рон ний ката лог книг і пері о дич-
них видань (ЕК) – ядро ЕІР біб лі о теки. Робота 
зі ство рення ЕК поча лася в 2002 році на базі 
авто ма ти зо ва ної біб лі о теч ної інфор ма цій-
ної сис теми ІРБІС. Це дало змогу роз міс-
тити на web-сайті біб лі о теки в мережі Інтер-
нет (http://www.gntb.gov.ua) 241,5 тис. біб лі-
ог ра фіч них запи сів про нові над хо дження 
доку мен тів до фонду. В ЕК мож ли вий бага-
то ас пект ний пошук доку мен тів за авто ром, 
назвою, клю чо вими сло вами або за декіль-
кома еле мен тами одно часно.

• Спе ці а лі зо вані ЕК та бази даних (БД) 
на окремі види доку мен тів:

– ЕК нор ма тивно-тех ніч них доку мен тів;
– ЕК про мис ло вих ката ло гів;
– БД депо но ва них нау ко вих робіт;
– БД патентно-пра во вої літе ра тури тощо.
• Імідж-ка та лог – клю чове сьо годні 

завдання для ДНТБ Укра їни, прак тична реа-
лі за ція якого вирі шу ється вже понад два роки. 
Ска ну вання кар ток тра ди цій ного дру ко ва-
ного ката логу з подаль шим роз пі зна ван ням 
та їх інтег ра ція до авто ма ти зо ва ної сис теми 
ІРБІС дозво ляє зро бити цей ресурс дос туп ним 
в Інтер неті у най ко ротші терміни.

За зна чені ресурси ціло до бово дос тупні 
для від да ле них корис ту ва чів на web-сайті біб-
лі о теки в Інтер нет середо вищі.

ДНТБ Укра їни намі тила стра те гічні цілі 
щодо подаль шого роз витку ЕК на основі кор-
по ра тив ного спів ро біт ництва біб лі о тек. Вхо-
дження до Між на род ного кор по ра тив ного 
об’єд нання ІРБІС-кор по ра ція, як пов ноп рав-
ного її учас ника, стало праг ма тич ним рішен-
ням та необ хід ною умо вою для якісно нового 
етапу роз витку біб лі о теч них тех но ло гій.

Це дає мож ли вість біб лі о теці через Інтер-
нет вільно й без кош товно в опти маль ній формі 
запо зи чу вати готові біб лі ог ра фічні записи 
на книги та ана лі тичні описи ста тей із біб лі-
ог ра фіч них ресур сів кор по ра ції. До кор по ра-
ції вхо дять понад 30 біб лі о тек Укра їни різ ного 
рівня та від ом чої належ ності, най більші біб лі-
о теки інших країн світу.

Про цес ана лі тико-син те тич ного опра цю-
вання інфор ма ції (індек су вання, ство рення 
біб лі ог ра фіч ного опису та ін.) – тру доміст кий, 
навіть якщо цим займа ються висо кок ва лі фі-
ко вані фахівці-прак тики з вели чез ним дос ві-
дом роботи. Ставши чле ном кор по ра ції, біб-
лі о тека озбро їла їх новим інстру мен том для 
опра цю вання вхід ного потоку доку мен тів 
та від чула пере ваги спів праці з кор по ра цією. 
Це, зокрема:

– отри мання без кош тов ного дос тупу 
до кор по ра тив них БД та мож ли вість запо зи-
чу вати вже ство рені іншими учас ни ками біб-
лі ог ра фічні описи доку мен тів;

– по даль ший роз ви ток біб лі о теч ного сер-
вісу;
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– ско ро чення до міні муму ресурс них 
витрат у про цесі ана лі тико-син те тич ного 
опра цю вання інфор ма ції;

– мож ли вість обміну дос ві дом серед учас-
ни ків кор по ра ції.

Ос новні корис ту вачі ДНТБ Укра їни – 
це висо кок ва лі фі ко вані спе ці а лісти різ них 
галу зей еко но міки, нау ковці, інже нерно-тех-
нічні та інфор ма ційні пра ців ники, сту денти. 
Їхні інфор ма ційні пот реби та вимоги до якості 
обслу го ву вання сут тєво змі ню ються під впли-
вом інфор ма цій ного середо вища та сучас них 
тех ніч них засо бів дос тупу до інфор ма цій них 
дже рел. Пра ців ники біб лі о теки сис те ма тично 
вивча ють поточні та нама га ються про гно-
зу вати перс пек тивні інфор ма ційні пот реби 
корис ту ва чів і реа гу ють на них ство рен ням 
нових сер віс них послуг.

Ви ко рис тання в про це сах обслу го ву-
вання корис ту ва чів тра ди цій них та елект-
рон них інфор ма цій них ресур сів надає нові 
мож ли вості біб лі о теці у вико нанні замов-
лень на інфор ма цію. ДНТБ про по нує сучас-
ний сер віс, ство рює більш пов ний та якіс ний 
інфор ма цій ний про дукт, коли дос від че ний 
біб лі ог раф, що воло діє фахо вими знан нями 
й дос ві дом пошуку спе ці аль ної інфор ма ції, 
імпор тує з мереж необ хідні елект ронні доку-
менти і допов нює їх знай де ними доку мен-
тами на папе ро вому або мік ро но сії, що збе-
рі га ються в довід ково-ін фор ма цій ному фонді 
біб лі о теки. Оциф ро ву вання пер шо дже рел 
із папе ро вих та мік ро но сіїв інфор ма ції та їх 
дос тавка на елект ронну пошту корис ту вача 
вирі шу ють питання опе ра тив ності вико нання 
замов лення.

Дос від ДНТБ Укра їни свід чить про те, 
що впро ва дження сучас них елект рон них 
інфор ма цій них тех но ло гій у діяль ність біб-
лі о теки помітно впли ває на загаль ний рівень 
про фе сі о на лізму пер со налу, роз ши рює інфор-
ма ційне поле біб лі о теч ного середо вища 
та супро во джу ється ство рен ням ЕІР, під-
тримка та ведення яких мож ливі вже тільки 
в авто ма ти зо ва них режимах.

Особ ливу увагу біб лі о тека при ді ляє 
по пуля ри за ції нау ково-тех ніч них досяг нень 

та нако пи че них за роки існу вання ДНТБ Укра-
їни знач них ресур сів через активну вистав-
кову діяль ність. Пред став лення екс по зи цій 
біб лі о теки на між на род них та наці о наль них 
тор го вельно-про мис ло вих спе ці а лі зо ва них 
вистав ках дає змогу донести інфор ма цію про 
біб лі о теку та її пос луги до широ кого кола 
потен цій них корис ту ва чів, насам пе ред інже-
нерно-тех ніч них пра ців ни ків, під при єм ців, 
конс трук то рів. Участь біб лі о теки в таких захо-
дах дозво ляє зая вити про себе як про активну 
уста нову, здатну здійс ню вати інфор ма ційне 
супро во дження інно ва цій них про це сів у кра-
їні.

…Під сум ком такої діяль ності стало роз мі-
щення інфор ма ції про ДНТБ Укра їни в офі-
цій них ката ло гах вистав ко вих захо дів різ ного 
ста тусу, а оцін кою якості про де мо нст ро ва-
ної про дук ції – одер жання почес них дип-
ло мів учас ни ків. Укра ї нські під при ємства, 
фірми, орга ні за ції всіх форм влас ності в рам-
ках цих захо дів мають мож ли вість озна йо-
ми тися і замо вити інфор ма ційну про дук цію 
ДНТБ Укра їни на будь-якому мате рі аль ному 
носії, зок рема в біб лі ог ра фіч них покаж чи ках, 
тема тич них біб лі ог ра фіч них спис ках та ін. 
У подаль шому на дого вір них заса дах біб лі о-
тека також здійс нює інфор ма ційно-біб лі ог ра-
фічне обслу го ву вання, супро від тем, визна-
че них замов ни ком. Нерідко під час роботи 
виставки або після її закриття корис ту вачі 
ДНТБ Укра їни актив ніше цікав ляться мате рі-
а лами, дотич ними саме до її тематики.

З метою висвіт лення акту аль них подій сьо-
го дення, аби викли кати й під три му вати заці-
кав ле ність чита чів до нау ко вих та нау ково-тех-
ніч них видань різ ної тема тики, щорічно в сті-
нах біб лі о теки від бу ва ється бли зько 200 інфор-
ма цій них і тема тич них виста вок, на яких екс-
по ну ються книги та пері о дичні видання, про-
мис лові та фір мові ката логи, патентні та нор-
ма тивно-тех нічні доку менти зі стан дар ти за ції, 
авто ре фе рати дисер та цій та депо но вані нау кові 
роботи, нау ково-ме то дична літе ра тура та біб-
лі ог ра фічна інфор ма ція.

Ін фор ма ційні виставки від обра жа ють над-
хо дження до біб лі о теки нових доку мен тів 
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за пев ний період часу, згру по вані за типами 
і видами (виставки нових над хо джень патент-
них або нор ма тивно-тех ніч них доку мен тів) 
або орга ні зо вані за галу зе вим при нци пом. 
Екс по зи ції виста вок нових над хо джень змі ню-
ються в ДНТБ Укра їни двічі на місяць.

Під час про ве дення тема тич них виста вок 
широке висвіт лення зна хо дять питання про-
грами еко но міч ного і соці аль ного роз витку 
Укра їни, реа лі за ції її дер жав ної інно ва цій-
ної полі тики, енер ге тич ної без пеки, охо рони 
довкілля, зов ні ш ньо е ко но міч ної діяль ності, 
основ них напрям ків євро ін тег ра цій ної полі-
тики України.

…У рам ках VII Все ук ра їнсь кого фес ти-
валю науки ДНТБ Укра їни також про во дить 
ком плекс захо дів із по пуля ри за ції своєї діяль-
ності.

Біб лі о тека прак ти кує під час участі у спе-
ці а лі зо ва них вистав ко вих захо дах пара лельне 
про ве дення виста вок за такою ж тема ти-
кою у сті нах біб лі о теки. Як при клад, участь 
в XI Між на род ній спе ці а лі зо ва ній виставці 
«Енер ге тика в про мис ло вості Укра їни 2013» 
із запро шен нями на стенді ДНТБ Укра їни 
від ві дати тема тичну виставку «Енер ге тика 
в про мис ло вості Укра ї ни» у біб лі о теці. Сенс 
такого під ходу – в про по зи ції від ві ду вачу 
між на род ної виставки крім інфор ма ційно-
біб лі ог ра фіч ної та рек лам ної про дук ції озна-
йо ми тися з пер шо дже ре лами, а також заці ка-
вити мож ли вістю стати корис ту ва чем ДНТБ.

Тра ди цій ною в біб лі о теці є орга ні за-
ція тема тич них виста вок на запит вищих 
навчаль них закла дів, які слу гу ють під тримці 
осві т ньо-про фе сій ного рівня сту ден тів, аспі-
ран тів, допо ма га ють у під го товці випуск них 
магіс терсь ких та бака ла врсь ких робіт, а також 
у здійс ненні дисер та цій них дос лі джень.

Су часні інфор ма ційні тех но ло гії, 
що запро ва джу ються в ДНТБ Укра їни про-
тя гом остан нього деся ти річчя, над али нового 
поштовху для роз витку вистав ко вої роботи 
біб лі о теки у вір ту аль ному середо вищі. Про ве-
дення вір ту аль них виста вок дає мож ли вість:

– за без пе чити збе ре ження доку мен тів 
при прак тично необ ме же ному тер міні екс-

по ну вання їх в елект рон ному вір ту аль ному 
режимі;

– розк рити зміст пред став ле них доку мен-
тів за допо мо гою ано та цій і візу аль ного ряду;

– на дати корис ту ва чам мож ли вість дис-
тан цій ного перег ляду вір ту аль ної виставки 
на сайті біб лі о теки в будь-який час доби.

На web-сайті біб лі о теки пред став лені 
та сис те ма тично онов лю ються тема тичні 
виставки: «З питань інте лек ту аль ної влас-
нос ті», «Водні ресур си», «Інно ва ційна діяль-
ність та тех но пар ки», «Енер го е фек тивне 
корис ту вання та аль тер на тивна енер ге ти ка». 
Вір ту альні виставки є ефек тив ним інстру мен-
том залу чення корис ту ва чів до біб лі о теки, 
засо бом ство рення її пози тив ного іміджу.

Ро бота біб лі о теки в мережі Інтер нет – 
це реа лія сьо год ні ш нього дня. Web-сайт ДНТБ 
Укра їни є пуб ліч ним дже ре лом інфор ма ції, 
що надає широ кій ауди то рії дійс них та потен-
ці аль них корис ту ва чів мож ли вість дис тан-
ційно озна йо ми тись з основ ними напрям ками 
діяль ності біб лі о теки, її струк ту рою та спект-
ром пос луг, діз на тися про нові над хо дження 
до фон дів, про вести пошук в ЕК, отри мати 
свіжі дані про виставки, семі нари та інші 
заходи, що про во дить ДНТБ. Від ві ду ва чам 
сайту ціло до бово над ається сер віс он-лайн 
пошуку в ЕК книг, пері о дики, НТД, про мис-
ло вих доку мен тів та депо но ва них нау ко вих 
робіт, що активно попов ню ються за раху нок 
нових над хо джень.

Окрім обслу го ву вання інди ві ду аль-
них корис ту ва чів, біб лі о тека здійс нює задо-
во лення інфор ма цій них пот реб під при-
ємств та орга ні за цій Укра їни, в тому числі 
ДП «Укра ї нсь кий інсти тут про мис ло вої влас-
нос ті». Це і ком плексне інфор ма ційно-біб лі-
о течне обслу го ву вання, або не ментне обслу-
го ву вання окре мими видами доку мен тів, 
про ве дення тема тич них патент них пошу ків, 
у тому числі й через про фе сій ний пошук у БД 
мережі Інтер нет та роз дру ку вання зару біж-
них патент них доку мен тів, що від сутні у фон-
дах ДНТБ України.

Про тя гом бага тьох років пос тій ними 
корис ту ва чами біб лі о теки є ВАТ «Мотор 
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Січ»; ДП Мін обо рони «Міг» Рем сер віс»; 
ВАТ «Дніп ро пет ровсь кий агре гат ний завод»; 
ВО «Хім маш Наф то газ»; «Ремонт ний завод 
інже нер ного озбро єн ня»; ТОВ ТТЦ «Авіа-
ра діо сер віс»; ДП «Анто нов»; НПП «Ква зар 
Ком плекс»; Київська тор гово-про мис лова 
палата та інші. Остан нім часом з’яв и лися 
і нові корис ту вачі, які замов ля ють інфор ма-
цію щотижня або щомі сяця: ДП «НДІ «Елас-
тик», ПАО «КЦКБА», ТОВ «Ельфа лабо ра то-
рія», м. Київ; «Ком п’ю тер Лоджик Груп», м. 
Хар ків; ПАТ «Борис лавсь кий завод «Рема», м. 
Борис лав та ін.

Біб лі о тека під три мує пар т нерські зв’язки 
із зару біж ними біб лі о те ками, уста но вами 
та гро мадсь кими орга ні за ці ями, в тому числі 
з Тех ніч ною інфор ма цій ною біб лі о те кою м. 
Ган но вер (Німеч чи на), ГПНТБ Росії, РНТБ 
Біло русі та інших країн СНД.

ДНТБ Укра їни є чле ном Між на род ної асо-
ці а ції корис ту ва чів і роз роб ни ків елект рон них 
біб лі о тек та нових інфор ма цій них тех но ло гій, 
Між на род ного кор по ра тив ного об’єд нання 
ІРБІС-кор по ра ція, Укра ї нсь кої нау ково-ос ві-
т ньої асо ці а ції «УРАН», Укра ї нсь кої біб лі о-
теч ної асо ці а ції. Це дозво ляє їй корис ту ва-
тися спіль ними ресур сами та обмі ню ва тися 
дос ві дом із віт чиз ня ними та зару біж ними 
коле га ми…» (Ніко ла єнко Л. Дер жавна нау-
ково-тех нічна біб лі о тека Укра їни: минуле, 
сьо го дення, май бутнє // Світ (http://www1.
nas.gov.ua/svit /Article/Pages/14_1112_2.
aspx). – 2014. – № 11–12).

Між на род ний дос від

Важ ли вим напря мом роботи між на род-
них біб лі о теч них об’єд нань є збе ре ження 
та поши рення здо бут ків наці о наль них 
куль тур. На від по від них тен ден ціях наго-
ло шу ють у спіль ному Мані фесті ЮНЕСКО 
та ІФЛА. Доку мент, зок рема, декла рує: «Куль-
турна і мовна різ но ма ніт ність є спіль ною 
спад щи ною людства, яку слід берегти і збе рі-
гати в загаль них інте ресах. Воно є дже ре лом 
обміну, інно ва цій, твор чості та мир ного спі-
віс ну вання. Біб лі о те кам всіх типів слід вра хо-

ву вати, про су вати куль турне та мовне роз ма-
їття на між на род ному, наці о наль ному та міс-
це вому рів нях, під три му ючи, таким чином, 
крос куль тур ний діа лог та активну гро ма-
дянську пози цію»  5.

Як випли ває з визна че них Між на род ною 
феде ра цією біб лі о теч них асо ці а цій та уста-
нов завдань і при нци пів, роль біб лі о тек з роз-
вит ком інфор ма цій ного сус піль ства повинна 
транс фор му ва тися від по відно до вимог часу 
від пасив них схо вищ доку мен то ва них знань 
на папе ро вих носіях до актив них їх роз по всю-
джу ва чів засо бами елект рон них кому ні ка цій, 
набу вати нових рис у зв’язку з новими завдан-
нями.

Розг ля нуті про блеми, будучи гло баль ними 
за харак те ром, є наці о наль ними за своєю 
суттю. Оскільки нова ції гене ру ються пере-
важно кра ї нами-гло ба лі за то рами, то їх запро-
ва дження в прак тику інно ва цій ного роз витку 
ослаб ле них три ва лою аси мі ля цією пост ко ло-
ні аль них країн загро жує остан нім: якщо вони 
не ство рю ва ти муть своєї інте лек ту аль ної 
влас ності, своїх ноу-хау в різ них сфе рах жит-
тє ді яль ності не вико рис то ву ва ти муть наці-
о нальні інфор ма ційні над бання, сус пільно 
зна чущі наці о нальні над бання мину лих поко-
лінь, то опи няться на пери фе рії про гресу, 
до того ж – як дена ці о на лі зо вані соці альні 
струк тури.

Важ ли вим еле мен том ефек тив ного вико-
рис тання наці о наль них інфор ма цій них ресур-
сів стало оциф ру вання інфор ма цій них маси-
вів на всіх наяв них видах носіїв як перс пек-
тив ний шлях роз витку й орга ні за ції вико рис-
тання інфор ма ції, фор му вання елект рон них 
біб лі о тек та інших форм від кри того дос тупу 
до інфор ма цій них ресурсів.

Елект ронні біб лі о теки, що є, як пра вило, 
струк тур ною скла до вою вели ких біб лі о теч-
них уста нов, можна назвати кон цент ро ва ною 
фор мою утве р дження елект рон них тех но ло гій 
у біб лі о теч ній сфері. Їх ство рення та роз ви ток 
спри я ють роз ши ренню дос тупу широ ких кіл 

5 Маніфест ІФЛА / ЮНЕСКО про мультикультурні 
бібліотеки, 2008. 
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корис ту ва чів до сус пільно важ ли вої інфор ма-
ції, адек ват ному інфор ма цій ному пред став-
ленню наці о наль них інфор ма цій них ресур-
сів у сучас ному гло баль ному світі, про ду ку-
ванню екс порт ного інфор ма цій ного про дукту. 
Кон фе рен ція євро пейсь ких наці о наль них біб-
лі о тек (CENL) серед основ них завдань біб лі о-
тек на сучас ному етапі визна чає збе ре ження, 
нако пи чення й ефек тивне вико рис тання різ-
но рід них колек цій елект рон них доку мен тів, 
що мають бути дос туп ними у зруч ному для 
корис ту ва чів вигляді через гло бальні мережі 
пере да вання даних, при цьому під тримку 
інте ресів вироб ни ків і корис ту ва чів інфор ма-
ції щодо дотри мання авторсь ких прав  6.

ІФЛА визна чає елект ронну біб лі о теку 
як орга ні за цію, що здійс нює дос туп до сві-
то вих знань і куль тури та стає спе ці аль ним 
навчаль ним середо ви щем  7. Отже, елект-
ронні біб лі о теки є перс пек тив ними фор мами 
склад них роз по ді ле них інфор ма цій них сис-
тем і роз гля да ються як основа ство рення 
гло баль ного роз по ді ле ного схо вища знання. 
З точки зору тех ніч ної реа лі за ції  8 інфор ма-
цій ної сис теми інтег ра ція перед ба чає об’єд-
нання даних, додат ків (про грам ного забез пе-
чен ня) і людей (вико нав ців). Сис теми елект-
рон них біб лі о тек, що існу ють у наш час, 
можна визна чити як інфор ма ційні сис теми, 
тобто сис теми збе ре ження, обробки та пере-
да вання даних, що під три му ють саме елект-
ронні доку менти (ресур си) різ ного типу. Наре-
шті, важ ли вим момен том сучас ного поняття 
елект ронна біб лі о тека є те, що такі сис теми 

6  Reding V. The role of libraries in the information 
society. CENL Conference Luxembourg, 29 September 
2005. – Mode of access: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction. 

7 Международная федерация библиотечных ассо-
циаций и учреждений: Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО 
по Манифесту ИФЛА об Интернете / перевод подготов-
лен Российской библиотечной ассоциацией, 2006 // IFLA 
Internet Manifesto. – Режим доcтупа: http://www.ifl a.org/
III/misc/internetmanif.htm.

8 Племнек А. И., Соколова Н. В. Интеграция и корпо-
ративность электронных библиотек // Университетская 
книга. – 2010. – № 12. – С. 45–49.

пра цю ють у гло баль них інфор ма цій них мере-
жах пере да вання даних  9. Серед харак тер-
них особ ли вос тей елект рон них біб лі о тека – 
її моза їч ний харак тер (елект ронна біб лі о тека 
не є єди ним цілим), побу дова на тех но ло гії 
для зв’язку ресур сів бага тьох ЕБ та інфор-
ма цій них служб. При цьому, об’єд ну ючи 
низку елект рон них біб лі о тек та інфор ма цій-
них служб, вона є «про зо рою» для кін це вого 
корис ту вача. Фонди елект рон ної біб лі о теки 
не вичер пу ються тільки іден ти фі ка то рами 
доку мен тів-об’єк тів, вони міс тять елект ронні 
об’єкти, які не можуть бути пред став лені або 
поши рю ва тися в дру ко ва ній формі. Мета 
елект рон ної біб лі о теки – забез пе чення уні вер-
саль ного дос тупу до даних та інфор ма цій них 
служб. Таким чином, з цілого ряду існу ю чих 
дефі ні цій, що тією чи іншою мірою від обра-
жа ють суть цього нового фено мена, най більш 
адек ват ною вида ється така: елект ронна біб лі-
о тека – це роз по ді лена інфор ма ційна сис тема, 
що дає змогу над ійно збе рі гати та ефек тивно 
вико рис то ву вати різ но рідні колек ції елект-
рон них доку мен тів (текст, гра фіка, аудіо, 
відео та ін.), дос тупні в зруч ному для корис ту-
вача вигляді через гло бальні мережі пере дачі 
даних.

Ста нов лення елект рон них біб лі о-
тек, оциф ро ву вання куль тур ної спад щини 
та нако пи чення циф ро вого кон тенту є як 
однією з основ них тен ден цій в сучас ній 
куль турі, так і об’єк тив ною умо вою роз-
витку гло баль ної інфор ма цій ної циві лі за ції. 
Для Укра їни у цьому кон тексті важ ли вий 
та ціка вий сві то вий та євро пейсь кий дос від, 
зок рема й з огляду на перс пек тиви дору-
чення до гло баль них про ек тів. Важ ливу роль 
у збе ре женні куль тур них досяг нень людства 
від іг рає засно вана в 1992 р. ЮНЕСКО про-
грама «Пам’ять сві ту» (Memory of the World 

9 Кудим К. А., Проскудина Г. Ю., Резничен-
ко В. А. Сравнительный анализ функциональных воз-
можностей систем электронных библиотек // Проблемы 
программирования. – 2007. – № 4. – Режим доступа: 
http://eprints.isofts.kiev.ua/320. 



75

Суспільні виклики і потреби

Programme)  10. Ця про грама визна ча ється 
як доку мен тальна спад щина (доку мен то вана 
колек тивна пам’ять наро дів сві ту), час тина 
сві то вої куль тур ної спад щини, що дає змогу 
про сте жити ево лю цію думок, від крит тів 
і досяг нень людства для нині ш нього й май бу-
т нього поко лінь. У рам ках про грами забез пе-
чу ється визнання доку мен таль ної спад щини, 
що має між на родне, регі о нальне та наці о-
нальне зна чення, ведеться реєстр цієї спад-
щини, здійс ню ється спри яння забез пе ченню 
збе ре ження та недиск ри мі на цій ного дос тупу. 
Ця діяль ність перед ба чає спри яння вико рис-
танню в Інтер неті циф ро вих копій та ката ло-
гів, а також пуб лі ка цію та роз по всю дження 
книг, ком пакт-дис ків та іншої про дук ції.

На основі конт ракту, укла де ного з Між-
на род ною феде ра цією біб лі о теч них асо-
ці а цій (ІФЛА), було здійс нено під го товку 
загаль них керів них при нци пів про грами 
збе ре ження, а також силами ІФЛА та Між-
на род ної ради архі вів спис ків без по во ротно 
втра че них біб лі о теч них колек цій та архів них 
фон дів та списку біб лі о тек і архів них схо вищ, 
що пере бу ва ють під загро зою та всес ві т нього 
списку наці о наль ної кіне ма тог ра фіч ної спад-
щини.

Роз робка циф ро вих про грам збе ре ження 
куль тур ної спад щини активно здійс ню ється 
останні 20 років. Серед пер ших циф ро вих біб-
лі о тек – циф рова біб лі о тека Бри тансь кої біб-
лі о теки, яка в 1993 р. ство рила не тільки пов-
ний ката лог свого схо вища, але й оциф ру вала 
80 % пов но текс то вих видань. У подаль шому 
Бри танська наці о нальна біб лі о тека стала 
осно вою для єди ної Наці о наль ної біб лі о теки 
Вели коб ри та нії. Її творці є роз роб ни ками єди-
ного наці о наль ного стан дарту на мета дані для 
опису об’єк тів циф ро вого збе ре ження. Япон-
ську наці о нальну електронну біб лі о теку було 
запо чат ко вано ще в 1989 р. Її загальна вар тість 
ста но вила 500 млн дол.

10 General Guidelines to Safeguard Documentary 
Heritage. – Mode of access: http://www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/fl agship-project-activities/
memory-of-the-world/homepage/.

Ме тою аме ри кансь кого про екту «Наці о-
нальна циф рова біб лі о те ка» (http://lcweb2.loc.
Gov/amhome.html) є забез пе чення збе рі гання 
в циф ро вій формі 1 млн доку мен тів (тексти, 
фотог ра фії, зву ко за писи та філь ми), що мають 
загаль но на ці о нальне зна чення та від но сяться 
до істо рії США. В одній з най біль ших біб-
лі о тек світу – Біб лі о теці Кон гресу США – 
щоденно ска ну ється від 75 до 200 доку мен-
тів. За під ра хун ками спе ці а ліс тів, для того, 
щоб оциф ру вати весь фонд біб лі о теки, який 
нара хо вує 134 млн об’єк тів, необ хідно не одне 
деся ти ліття.

Ін сти тут нау ко вої і тех ніч ної інфор ма-
ції (INIST – www.inist.fr), що є фран цу зь ким 
центром доку мен та ції, пер шим (у 1990 р.) вико-
нав роботу зі ска ну вання 1500 між на род них 
нау ко вих жур на лів на сис те ма тич ній основі 
з метою ком п’ю те ри за ції про це дур пере дачі 
доку мен та ції. Про ект «Нова наці о нальна біб-
лі о тека Фран ції» був заду ма ний пре зи ден том 
Фран ції Ф. Міт те ра ном та почав діяти в жовтні 
1998 р. (www.bnf.fr). Фонди Фран цу зь кої наці-
о наль ної біб лі о теки пла ну ють оциф ро ву вати 
зі швид кістю 150 тис. тво рів на рік.

У 1995 р. роз по чате стрімке оциф ро ву вання 
біб лі о теч них фон дів у Німеч чині. Згідно 
з наці о наль ним про ек том, від по ві даль ність 
за циф рову обробку доку мен та ції, роз ді ле-
ної за хро но ло гіч ним та тема тич ним при нци-
пами, пок ла да ється на різні біб лі о теки. Одним 
з пер ших масш таб них циф ро вих про ек тів став 
Internet Archive, що в 1996 р. запо чат ку вав 
кон со лі да цію задля збе ре ження веб-кон тенту; 
з того часу про граму поши рено на багато 
інших типів кон тенту, напри клад, оциф ро-
вані тексти, відео та зобра ження. За час свого 
існу вання Internet Archive про де мо нст ру вав 
гнуч кість у під ході до про блеми циф ро вого 
збе ре ження, швидко ство рю ючи базу, що її 
істо рик Р. Роз енц вейг (R. Rosenzweig) назвав 
«най біль шою у світі базою даних і біб лі о те-
кою всього за п’ять років»  11.

11 Scarity or Abundance? Preserving the past in a digital 
era, American Historical Review 108(3), 2003, pp. 735–
762, p. 750.
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У 2001 р. з іні ці а тиви Кон фе рен ції дирек-
то рів наці о наль них біб лі о тек Європи (CENL) 
під керів ницт вом The British Library було роз-
по чато роботу над про ек том The European 
Library (TEL). Філо со фією про екту The 
European Library є над ання віль ного дос-
тупу до циф ро вих ресур сів, що збе рі га ються 
на сер ве рах окре мих наці о наль них біб лі о тек, 
як кон тенту (пов них текс тів доку мен тів, книг, 
пла ка тів, карт, зву ко за пи сів, від ео філь мів 
тощо), так і мета да них (елект рон них ката ло-
гів біб лі о тек, біб лі ог ра фіч них опи сів). Євро-
пейська біб лі о тека про по нує дос туп до наці о-
наль них біб лі о тек через єди ний централь ний 
інтер фейс і надає мож ли вість пошуку в понад 
300 ката ло гах та циф ро вих колек ціях (понад 
230 млн запи сів) 35 мовами  12.

У 2009 р. було запу щено про ект Сві то вої 
циф ро вої біб лі о теки, роз роб ле ної робо чою 
гру пою Біб лі о теки Кон гресу США за спри-
яння бага тьох уста нов-парт не рів з різ них країн, 
під тримки ЮНЕСКО та за фінан со вого спри-
яння з боку ряду ком па ній та при ват них фон-
дів. Сві това циф рова біб лі о тека бере участь 
у реа лі за ції стра те гіч них завдань ЮНЕСКО 
щодо спри яння віль ному поши ренню ідей 
та загаль ному дос тупу до інфор ма ції; плю-
ра лізму та куль тур ному роз ма їттю в засо бах 
масо вої інфор ма ції та сві то вих інфор ма цій них 
мере жах; загаль ному дос тупу до інфор ма ції 
та дже рел знань, особ ливо до тих, які є сус-
піль ним над бан ням; під ви щенню якості освіти 
за допо мо гою дивер си фі ка ції змісту й мето-
дик, а також про су ванню загаль но людсь ких 
цін нос тей; спри янню екс пе ри мен ту вання, 
інно ва цій, поши ренню та обміну знан нями, 
пере до вим дос ві дом та діа логу, спря мо ва ного 
на пошук стра те гіч них рішень у галузі освіти; 
зміц ненню нау ково-тех ніч ного та людсь-
кого потен ці алу для участі у функ ці о ну ванні 
наро джу ва них інфор ма цій них спів то ва риств; 
зміц нення зв’яз ків між куль ту рою та роз вит-

12 What is The European Library? // Website The 
European Library. – Mode of access: http://www.
theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/about_us/
aboutus_en.html#. 

ком сус піль ства за допо мо гою наро щу вання 
потен ці алу й обміну знан нями  13. Цей неко-
мер цій ний про ект, маючи на меті спри яння 
між на род ному й між куль тур ному вза є мо ро зу-
мінню, роз ши рення обсягу та різ но ма ніт ності 
куль ту ро ло гіч ного кон тенту в Інтер неті, роз-
ши рення мож ли вос тей уста нов-парт не рів для 
ско ро чення роз риву в циф ро вих тех но ло гіях 
усе ре дині кра їни та між кра ї нами, було ство-
рено для віль ного та без пе реш код ного пред-
став лення через Інтер нет у бага то мов ному 
фор маті кра щих зраз ків куль тур ної спад щини 
людства, що цілісно пред став ля ють істо-
рію циві лі за ції (руко писи, рід кісні та цінні 
видання, мапи, кар тини, фільми, фотог ра фії, 
музичні записи, музейні та архівні об’єкти 
тощо).

Масш табні гло бальні про екти, такі, зок-
рема, як зга дана вище Сві това циф рова біб лі-
о тека, не лише зосе ре джу ють куль турне, нау-
кове, істо ричне над бання людства, забез пе-
чу ючи до них дос туп широ кому колу корис-
ту ва чів, а й напра цьо ву ють мето дику роботи 
з інтег ро ва ним кон тен том у гло баль них 
масш та бах, ство рю ючи, апро бо ву ючи і, від-
так, про по ну ючи до вико рис тання біб лі о теч-
ним фахів цям мето дики у бага тьох сферах.

На разі існує кілька десят ків сис тем мета-
да них, роз роб ле них для різ них цілей. У посіб-
нику зі збе ре ження циф ро вої спад щини, 
що вийшов дру ком під егі дою ЮНЕСКО 
у 2004 р., наве дено схему мета да них, необ хід-
них для вико нання про це сів збе ре ження циф-
ро вого об’єкта  14. Ця схема міс тить такі групи 
еле мен тів: опис циф ро вого об’єкта; опис про-
це сів, пов’я за них з об’єк том (вклю ча ючи ство-
рен ня); опис тех ніч них харак те рис тик усіх 
фай лів, що ста нов лять циф ро вий об’єкт; опис 
змін у мета да них. Ефек тив ним напра цю ван-
ням Сві то вої циф ро вої біб лі о теки є, зок рема, 
уні фі ко вані мета дані: кожен об’єкт опи су ється 

13 Статут Світової цифрової бібліотеки. – Режим 
доступу: http://project.wdl.org/about/org.html.

14 Guidelines for the preservation of digital 
heritage / UNESCO. – 2003. – Mode of access: 
h t t p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g / i m a g e s .



77

Суспільні виклики і потреби

за допо мо гою стан дарт ного набору біб ліо- 
гра фіч ної інфор ма ції (мета да них), що харак-
те ри зує його за геог ра фіч ним, хро но ло гіч-
ним і тема тич ним аспек том, поряд з іншими 
вимо гами. Уні фі ко вані мета дані забез пе чу-
ють основу для сайту та під ви щу ють імо вір-
ність виходу на сайт через зов нішні пошу кові 
системи.

Од нією з най більш вра жа ю чих особ ли вос-
тей Сві то вої циф ро вої біб лі о теки є описи кож-
ного об’єкта. Ця інфор ма ція, напи сана кура-
то рами та іншими екс пер тами, забез пе чує 
важ ли вий кон текст для корис ту ва чів. Робочі 
групи Сві то вої циф ро вої біб лі о теки пра цю ють 
з новіт німи інстру мен тами та інно ва цій ними 
тех но ло гі ями, що при вело до вдос ко на лення 
у сфері ката ло гі за ції та роз робки бага то мов-
них веб-сай тів. Зок рема, було роз роб лено 
новий дода ток ката ло гі за ції для під тримки 
вимог мета да них, вико рис та ний центра лі зо-
ва ний інстру мент з перек ла даць кою пам’яттю, 
що дає мож ли вість перек ла да чам не повер та-
тись до однієї і тієї ж фрази чи слова двічі; роз-
роб ле ний інтер фейс, що зао хо чує вивчення 
пер шо дже рел.

Ефек тив ним інстру мен том, що може 
вико рис то ву ва тися в неза леж них про ек-
тах, є визна чення кри те ріїв вне сення об’єк-
тів до гло баль них циф ро вих про ек тів. Так, 
«Порад ник щодо від бору мате рі а лів до Сві-
то вої Циф ро вої біб лі о те ки»  15, зок рема, уза-
галь нює філо со фію від бору, визна ча ючи пріо-
ри тет ними рід кісні та цінні книги, що мають 
пред став ляти істо рію, куль туру, літе ра туру, 
науку кра їни, різ ними мовами; карти, атласи, 
особ ливо руко писні, ран нього друку, дру ко-
вані кар тог ра фічні мате рі али, що від іг рали 
особ ливу роль в істо рії науки та куль тури 
кра їни, у т. ч. і сучас ним кар там, які пред став-
ля ють про мис ло вість, транс порт, етног ра-
фічні та лінг віс тичні харак те рис тики регі ону; 
про спек там, ката ло гам, рек лам ній про дук ції, 
що можуть бути корисні при вивченні народ-

15 World Digital Library Content Selection Guidelines. – 
Mode of access: http://project.wdl.org/standards/
contentguidelines.html.

ної куль тури та побуту кра їни; малюн кам, 
зобра жен ням дофо тог ра фіч ної епохи, що від-
обра жа ють важ ливі події в істо рії кра їни 
в цілому чи окремі її віхи; зобра ження видат-
них осіб, які впли нули на хід істо рії; фотог ра-
фії, що є важ ли вими для пред став лення істо-
рії кра їни чи її окре мих гро ма дян; зобра ження 
наці о наль них пам’я ток істо рії, куль тури, архі-
тек тури; фільми та зву кові записи, що пред-
став ля ють важ ливі істо ричні події або куль-
турні заходи, видат них осіб та пам’ятки усної 
істо рії. Вироб лено також тех нічні вимоги 
до від бору доку мен тів для пред став лення 
у Сві то вій циф ро вій біб лі о теці.

На ці о нальна біб лі о тека Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого є також іні ці а то ром ство-
рення єди ної інфор ма цій ної основи для збе-
ре ження циф ро вих колек цій, що від обра-
жа ють шлях істо рич ного роз витку Укра їни 
в куль тур ній, нау ко вій та соці аль ній сфе-
рах  16. Таким чином, у від по відь на сфор мо-
вані сус піль ст вом нові пот реби, поряд з функ-
цією збе ре ження знань біб лі о теки, що форму-
ють циф рові колек ції, вхо дять у між на родні 
про екти, при свя чені збе ре женню куль тур-
них над бань в елект рон ному середо вищі, 
реа лі зу ють функ цію їх роз витку (Тен ден ції 
впливу гло баль ного інфор ма цій ного середо-
вища на соці о куль турну сферу Укра їни / 
[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., 2013. – С. 69–75).

***
Устой чи вое обес пе че ние сох ран ности 

в раз ли ч ных кон текс тах  17

1.3. Функ ции, ответст вен ность и финан си-
ро ва ние

16  Кузнецов А. В. Участь у міжнародних корпоратив-
них проектах як засіб роз криття бібліотечних фондів // 
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна 
діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. мате-
ріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17–19 трав. 
2011 р. – К., 2011. – С. 182–184. 

17 Продовження. Початок. див.: Шляхи роз витку 
української науки. – 2014. – № 3. – С. 70–74
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Про блема неопла чен ного исполь зо ва-
ния. Кол лек тив ная заин те ре со ван ность выс-
ших уче б ных заве де ний сос тоит в том, что 
всем им нужна науч ная инфор ма ция. Однако 
в сфере циф ро вой инфор ма ции сти мул 
отдель ных инс ти ту тов к обес пе че нию сох ран-
ности соз да ва е мой ими инфор ма ции неве лик, 
но велико жела ние ожи дать, что за них это 
сде лает кто-то дру гой. Так появ ля ется про-
блема неопла чен ного дос тупа, или «халя вы», 
и эта огром ная про блема для сооб щества, 
в кото ром боль шую цен ность имеет рав ноп-
ра в ный дос туп к инфор ма ции. В насто я щее 
время мно гие нау ч ные биб ли о теки про дол-
жают выпол нять свои тра ди ци он ные функ-
ции в отно ше нии тра ди ци он ной лите ра туры. 
Бла го даря при ме ня е мой JSTOR модели диф-
фе рен ци ро ван ных цен боль шинство инс ти ту-
тов могут себе поз во лить дос туп к архи в ным 
копиям мно гих журналов.

С уве ли че нием объ ема про дук ции в циф-
ро вых фор ма тах кроме модели JSTOR воз-
никли и дру гие меха ни змы обес пе че ния сох-
ран ности. С неко то рой помо щью изда тельств 
нау ч ные биб ли о теки финан си руют боль-
шую часть от сто и мости LOCKSS, CLOCKSS 
и Portico, и это под дер жи вает сох ра не ние 
фор маль ной науч ной лите ра туры  18. Мы реко-
мен до вали бы исс ле до вать эффек тив ность 
подо б ных меха низ мов в отно ше нии элект рон-
ных моног ра фий и новых форм науч ной ком-
му ни ка ции с тем, чтобы решить про блемы 
«халя вы» и в этих жанрах.

Ре ко мен да ция № 4: Биб ли о те кам сле-
дует соз дать меха низм орга ни за ции, оты с-
кать методы управ ле ния и опре де лить меру 
своей ответст вен ности за сох ра не ние моног-
ра фий и новей шего науч ного дис курса 
в тех же направ ле ниях, в каких это дела ется 
для элект рон ных журналов.

Мо дели финан си ро ва ния. Обес пе че ние 
сох ран ности ста но вится более дос ту п ным за 
счет эффекта масш таба. Так, напри мер, оценка 
боль шого мас сива мате ри а лов центра ли зо-
ван ными служ бами, кото рые обслу жи вают 

18 См. http://www.clockss.org.

науч ное сооб щество в целом (нау ч ные инс ти-
туты и уче ных, изда тель ства и биб ли о те ки), – 
может быть более эффек тив ной, чем сох ра не-
ние неболь шого объ ема мате ри а лов для узкой 
ауди то рии. Как уже отме ча лось, в неко то рых 
слу чаях дея тель ность в области кон сер ва ции 
инфор ма ции крепко свя зы вает сферы дос тупа 
и сох ран ности (напри мер, JSTOR); в дру гих 
слу чаях обес пе че ние сох ран ности и дос тупа 
к инфор ма ции раз де лено (напри мер, Portico, 
KB/Elsevier). Из этого сле дует, что зна чи тель-
ная часть науч ного сооб-щества иск лю чена 
из всех этих моде лей: это, напри мер, малые 
изда тель ства, резуль таты науч ной дея тель-
ности из мало фи нан си ру е мых направ ле ний, 
нау ч ные зна ния, про из ве ден ные неза ви си-
мыми уче ными и уче ными, за-ня тыми в ком-
мер чес ком секторе.

Для обес пе че ния интег ра ции были опро-
бо ваны раз ли ч ные модели. Так, JSTOR исполь-
зует двух та риф ную сис тему, когда с участ ни-
ков, помимо годо вой цены под писки, взи ма-
ется также плата за еди нов ре мен ное архи ви-
ро ва ние. Portico расп ре де лил сто и мость сох-
ра не ния между изда тель ст вами и биб ли о те-
ками, кото рые – и те, и дру гие – выи г ры вают 
от исполь зо ва ния этой слу жбы. В ори ги наль-
ном сог ла ше нии, под пи сан ном KB/Elsevier, 
KB (Наци о наль ная биб ли о тека Нидер лан дов, 
прим. ред.), по сути, при ни мает на себя рас-
ходы по обес пе че нию сох ран ности. LOCKSS 
полу чает под держку биб ли о тек, кото рые 
поль зу ются ее услу гами. Все эти ини ци а тивы 
пред став ляют собой успе ш ные попы тки при-
дать кон тенту устой чи вость на дли тель ное 
время, и все они соз дают основу для пере дачи 
ресурса в дру гую орга ни за цию в слу чае эко-
но ми чес кой неу дачи или банк ротства. Дру-
гими сло вами, они дви га ются в том направ ле-
нии, где дол жен воз ник нуть стан дарт устой-
чи вости орга ни за ци он ной ответст вен ности, 
и пре дус мат ри вают воз мож ность пере дачи 
ответст вен ности и отчет ности и обес пе че ние 
пре емст вен ности, о необ хо ди мости кото рых 
мы говорили.

Как мы видели, услуги дос тупа и обес-
пе че ния сох ран ности часто пол но с тью раз-
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де лены между собой. Вполне веро ятно, что 
это еще одна очень силь ная тра ди ция, унас-
ле до ван ная из эпохи печат ной куль туры, 
в кото рой авторс кое право давало биб ли о-
те кам и дру гим про филь ным орга ни за циям 
права на обес пе че ние сох ран ности доку мен-
тов. В циф ро вом мире это раз ли чие между 
услу гами дос тупа и сох ра не ния про дол жает 
сущест во вать, в том числе, по тех ни чес ким 
при чи нам и явля ется следст вием раз лич ного 
спроса на архи в ные копии и копии, пред наз-
на чен ные для дос тупа. Этот сущест вен ный 
факт отра жа ется в струк туре рынка услуг 
по обес пе че нию сох ран ности. Можно про гно-
зи ро вать, что с тече нием вре мени рынок будет 
раз ви ваться по двум сце на ри ям:

1. Услуги по обес пе че нию сох ран ности 
объ е ди нены с услу гами дос тупа – для тех 
слу чаев когда устой чи вость сох ран ности дос-
ти га ется лишь при усло вии обес пе че ния дос-
тупа (JSTOR).

2. Услуги дос тупа (ScienceDirect и биб ли-
о те ки) осу ще ств ля ются парал лельно услу-
гам обес пе че ния сох ран ности и неза ви симо 
от них (Portico, CLOCKSS).

Один из потен ци аль ных рис ков в финан-
си ро ва нии как тра ди ци он ных, так и новей-
ших жан ров науч ной ком му ни ка ции свя зан 
с широко расп рост ра нен ным убеж де нием 
в том, что науч ное зна ние должно быть дос-
тупно всем. Неко то рые орга ни за ции – в част-
ности PubMed Central – дейст ви тельно стре-
мятся к тому, чтобы сде лать кон тент обще дос-
ту п ным  19. Однако при зывы отк рыть дос туп 
для всех и каж дого, кото рые не свя зы вают 
подоб ную поли тику с воз мож но с тью дол гос-
роч ного финан си ро ва ния обес пе че ния сох ран-
ности инфор ма ции, нера зу мны. Пол но мо чия 
на обес пе че ния отк ры того дос тупа дол жны 

19 См. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc. [Эта ссылка, 
а также www.pubmed.gov не открываются. Судьба этого 
ресурса не выяснена. Однако региональные предста-
вительства PubMed Central доступны, например, http://
pubmedcentralcanada.ca/pmcc/, http://europepmc.org/. 
Прим. ред.]

под ра зу ме вать нали чие ресур сов и средств 
обес пе че ния сох ран ности.

Ре ко мен да ция № 5: Все стра те гии отк ры-
того дос тупа, под ра зу ме ва ю щие, что инфор-
ма ция с тече нием вре мени не будет утра чена, 
дол жны пре дус мат ри вать и финан си ро ва ние 
обес пе че ния ее сох ран ности.

1.4. Буду щее
Го воря о науч ной инфор ма ции и ком му ни-

ка ции, мы имели в виду довольно спло чен ное 
сооб щество заин те ре со ван ных лиц и орга ни-
за ций с дав ними тра ди ци ями сот руд ни чества 
с целью обес пе че ния и под держки дол гос роч-
ного дос тупа к нау ч ным зна ниям. Это сооб-
щество пыта ется пре о до леть сущест ву ю щий 
на сегод няш ний день раз рыв в расп ре де ле нии 
функ ций и ответст вен ности, объ яс ня е мый 
гла в ным обра зом некон ку ре н т ным харак те-
ром пот реб ле ния науч ной лите ра туры, пред-
став лен ной в циф ро вом фор мате. Кроме того, 
это сооб щество должно при нять ряд реше ний 
отно си тельно того, как свя зать тра ди ци он ную 
науч ную ком му ни ка цию с новыми, менее 
фор ма ли зо ван ными жан рами. Эти жанры 
необ хо димо интег ри ро вать в сущест ву ю-
щую эко сис тему тра ди ци он ных фор маль ных 
пуб ли ка ций, кото рые играют важ ную роль 
в оценке и аттес та ции самих уче ных. В циф-
ро вом мире мы видим боль шое раз но об ра зие 
изда тель с ких и оце но ч ных прак тик в раз ли ч-
ных нау ках и дис цип ли нах – подоб ное тому, 
что сущест вует в мире печат ной ком му ни-
ка ции, с преп рин тами и серой лите ра ту рой, 
в отдель ных облас тях, где наука раз ви ва ется 
быстро, и дру гими отрас лями науки, в кото-
рых для появ ле ния нового науч ного зна ния 
и пуб ли ка ции тре бу ется дос та точно боль шой 
срок.
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Блок 1. Про грамма дейст вий в сфере науч ной ком му ни ка ции

• Реко мен да ция № 1: Биб ли о теки, уче ные и про фес си о наль ные общества дол жны выра бо тать кри те-
рии отбора новей ших жан ров циф ро вой инфор ма ции в науч ной ком му ни ка ции, а также стра те-
гию обес пе че ния сох ран ности про то типа и стра те гию доступа.

• Реко мен да ция № 2: В целях дол гос роч ного обес пе че ния сох ран ности изда тель ст вам, име ю щим 
право на сох ра не ние инфор ма ции, сле дует сот руд ни чать с тре тьей сто ро ной – архи вами или 
биб ли о те ками.

• Реко мен да ция № 3: Уче ным сле дует расс мот реть воз мож ность пере дачи неиск лю чи тель ных прав 
на пуб ли ка цию и сох ра не ние, что поз во лит децент ра ли зо вать и расп ре де лить сох ра не ние вновь 
воз ни ка ю щих нау ч ных дис кур сов.

• Реко мен да ция № 4: Биб ли о те кам сле дует соз дать меха низм орга ни за ции, оты с кать методы управ-
ле ния и опре де лить меру своей ответст вен ности за сох ра не ние моног ра фий и новей шего науч-
ного дис курса в тех же направле ниях, в каких это дела ется для элект рон ных журналов.

• Реко мен да ция № 5: Все стра те гии отк ры того дос тупа, под ра зу ме ва ю щие, что инфор ма ция с тече-
нием вре мени не будет утра чена, дол жны пре дус мат ри вать и финан си ро ва ние обес пе че ния 
ее сох ран ности.

Можно пред по ло жить, что в каж дой 
из отрас лей науки будет выра бо тана и усо-
вер шенст во вана модель дис цип ли нар ной ком-
му ни ка ции в циф ро вой среде, на основе кото-
рой сло жится новая эко сис тема про из водства 
и пот реб ле ния науч ного зна ния. Однако это 
пот ре бует от заин те ре со ван ных сто рон 
пере о ценки их собст вен ной роли и ответст-
вен ности в раз ви тии науч ной инфор ма ции, 
а также заста вит по-но вому расп ре де лить 
ресу р сы, обес пе чи вая мак си мально воз мо-
ж ный дос туп к науч ной инфор ма ции, как 
для нынеш него, так и для буду щего поко ле-
ний (Устой чи вая эко но мика для циф ро вой 
пла неты: обес пе че ние дол гов ре мен ного 
дос тупа к циф ро вой инфор ма ции. Ито-
го вый отчет Рабо чей гру ппы по устой-
чи вому обес пе че нию дол гов ре мен ной сох-
ран ности и дос тупа к циф ро вой инфор ма-
ции [Пе ре вод с англ.]. – М.: МЦБС, 2013. – 
С. 113–118).

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

Мі ніс терство юсти ції Укра їни заре єст-
ру вало форми подання звіт ності щодо вико-
рис тання кош тів, одер жа них від транс феру 
тех но ло гій

На вико нання п. 3 Порядку і напря мів 
вико рис тання кош тів, одер жа них у резуль таті 
транс феру тех но ло гій, ство ре них за раху нок 
кош тів дер жав ного бюджету, затвер дже них 
пос та но вою Кабі нету Мініст рів Укра їни від 
22.04.2013 р. № 300, п. 6 Порядку здійс нення 
конт ролю за випла тою вина го роди авто рам 
тех но ло гій та/або їх скла до вих, затвер дже-
ного пос та но вою Кабі нету Мініст рів Укра їни 
від 22.05.2013 р. № 351, та з метою здійс нення 
конт ролю за напря мами вико рис тання кош тів, 
одер жа них у резуль таті транс феру тех но ло-
гій, ство ре них за раху нок кош тів дер жав ного 
бюджету, і випла тою вина го роди авто рам таких 
тех но ло гій Дер жав ним аге нтст вом з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції роз роб-
лено, а Мініс терст вом освіти і науки затвер-
джено наказ № 221 від 13.03.2014 р. (заре єст ро-
ва ний у Мініс терстві юсти ції від 01.04.2014 р. 
№ 376/25153) «Про затвер дження форм над-
ання та уза галь нення від омос тей про напрями 
вико рис тання кош тів, одер жа них у резуль таті 
транс феру тех но ло гій, ство ре них за раху нок 
кош тів дер жав ного бюджету, і виплату вина-
го роди авто рам таких тех но ло гій».

За зна чені форми та інструк ція щодо 
їх запов нення роз мі щено на сайті Дер жін-
форм на уки в руб риці «Діяль ність аге нтст ва» 
/ «Транс фер тех но ло гій» / «Нор ма тивно-пра-
вова база».
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Централь ним орга нам вико нав чої влади 
та наці о наль ним ака де міям наук запро по но-
вано до 30 квітня над ати Дер жін форм на уки 
інфор ма цію від по відно до зазна че них вище 
актів Кабі нету Мініст рів Укра їни в елект-
рон ному та папе ро вому вигляді (Мініс-
терст вом юсти ції Укра їни заре єст ро вано 
форми подання звіт ності щодо вико рис-
тання кош тів, одер жа них від транс-
феру 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). – 
2014. – 15.04).

***
Не до статня заці кав ле ність віт чиз ня них 

суб’єк тів гос по да рю вання в інно ва ціях, 
зумов лена бра ком струк тур них перет во-
рень в еко но мі ці, нега тивно поз на ча ється 
не тільки на про фе сій ній освіті, а й на роз-
витку нау ко вої сфери. 

Визна чаль ними рисами нау ко вої сфери 
Укра їни на сучас ному етапі є, з одного боку, 
наяв ність потуж ного нау ко вого ком плексу, 
здат ного про ду ку вати резуль тати висо кого 
сві то вого рівня, а з іншого – від сут ність адек-
ват ного попиту на існу ючі й потен ційні 
резуль тати дос лі джень і роз робки укра ї нсь-
ких нау ков ців з боку наці о наль ної еко но-
міки. Роз ви ток нау ко вої сфери в широ кому 
роз умінні (включно з інно ва цій ними, освіт-
німи, соці о куль тур ними ком по нен та ми) 
перед ба чає необ хід ність вироб лення діє вих 
засо бів і меха ніз мів подо лання цієї супе реч-
ності.

 Зазна чена 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-
ліття до появи ознак його стаг на ції, а часом 
і руй ну вання. 

Так, упро довж 2000–2011 рр. кіль кість 
спе ці а ліс тів, які вико ну вали нау кові та нау-
ково-тех нічні роботи, ско ро ти лася з понад 
120 тис. до 85 тис. осіб, а кіль кість нау ко вих 
орга ні за цій – з 1490 до 1255 (при цьому най-
більше ско ро чення від бу лося у сек торі тех-

ніч них наук, бли зько 350 орга ні за цій)  20. 
Також про тя гом остан ніх років спо сте рі га-
ється тен ден ція до недо фі нан су вання нау ко-
вої сфери, зок рема нау ко вих уста нов Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни  21. Про блему 
необ хідно вирі шу вати як за раху нок мобі лі-
за ції бюджет них резер вів, так і мож ли вос тей 
самих нау ко вих установ.

Без пе речно, клю чова мета поля гає у збе-
ре женні і подаль шому роз витку наяв ного 
нау ко вого потен ці алу, модер ні за ції його нау-
ково-тех но ло гіч ної і нау ково-ос ві т ньої під-
сис тем. Разом з тим вирі шення питань адек-
ват ного роз витку віт чиз ня ної науки, вра хо-
ву ючи обсяги сис теми та її зна чення для сус-
піль ства, пот ре бує масш таб них перет во рень, 
що вихо дять за межі самої нау ко вої сфери. 
Пере д у сім ідеться про необ хід ність здійс-
нення струк тур них реформ наці о наль ної 
еко но міки, роз витку сучас них нау ко міст ких 
вироб ництв, кон ку рент ного середо вища, зао-
хо чення під при єм ниць кої актив ності гро ма-
дян (у першу чергу – серед нього та малого 
біз несу вироб ни чого сек то ру), що в резуль-
таті 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 
пот ре бує знач ного часу і зусиль, проте якраз 
у цьому плані про ду мана і цілесп ря мо вана 
модер ні за ція нау ко вої сфери здатна висту пити 
потуж ним чин ни ком перет во рень в еко но-
міці в цілому, рушієм пере ходу до про гре сив-
них тех но ло гіч них укла дів, роз витку нових 
нау ко міст ких вироб ництв, під го товки сучас-
них висо ко ос ві че них фахів ців (Освіта 
і наука в інно ва цій ному роз витку сучас ної 
Європи. Ана лі тична допо відь / Зді о рук С. І., 
Кар пенко М. М., Бога чевська І. В. [та ін.]. – 
К.: НІСД, 2013. – С. 5–6).

20  Україна у цифрах у 2011 році / Державна служба 
статистики України, 2012. – С. 161. 

21 Науке занизили цену. – Режим доступу: http://
www.kommersant.ua/doc/2083705; Працівники Акаде-
мії наук сьогодні пікетують Кабмін . – Режим доступу: 
http://www.unian.ua/news/539622-pratsivniki-akademiji-
nauksogodni-piketuyut-kabmin.html. 
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***
Віт чиз няна про мис ло вість воло діє 

ваго мим інно ва цій ним потен ці а лом, здат-
ним забез пе чити струк турну транс фор-
ма цію наці о наль ної еко но міки і висо кий 
рівень нау ково-тех но ло гіч ного роз витку 
кра їни в цілому. Вод но час в Укра їні досі 
пере ва жа ю чими дже ре лами зрос тання 
в про мис ло вості слу гу вали резерви вироб-
ни чих потуж нос тей, що не були заді яні про-
тя гом кри зо вого пері оду, і спри ят лива зов-
ні ш ньо е ко но мічна кон’юнк тура.

Нас лід ком того, що в Укра їні фор му ва-
лася і закріп лю ва лася модель еко но міки, 
побу до вана пере важно на низь ко тех но ло гіч-
них галу зях і укла дах, стало пог либ лення 
у про мис ло вому ком плексі тен ден ції домі-
ну вання вироб ництв з низь кою нау ко єм-
ністю. У 2012 р. частка інно ва цій ної про дук ції 
в реа лі зо ва ній про мис ло вій про дук ції ста но-
вила 3,3 % (у 2005 р. – 6,5 %), частка екс порту 
інно ва цій ної про дук ції в реа лі зо ва ній інно-
ва цій ній про дук ції – 36,9 % (у 2005 р. – 50 %). 
У загаль ному обсязі реа лі зо ва ної інно ва цій ної 
про дук ції нова для укра ї нсь кого ринку про-
дук ція ста но вила 40 %, тоді як решту 60 % ста-
но вила реа лі за ція про дук ції, яка була новою 
для окре мих під при ємств.

Про низь кий рівень роз витку інно ва цій-
ного середо вища в Укра їні свід чать низькі 
пози ції Укра їни у між на род них рей тин гах, 
які оці ню ють тех но ло гічну та інно ва ційну 
кон ку рен тосп ро мож ність країн, серед яких: 
гло баль ний індекс кон ку рен тосп ро мож ності 
Всес ві т нього еко но міч ного форуму; індекс 
еко но міки знань Інсти туту Сві то вого банку; 
гло баль ний індекс інно ва цій Кор ну ельсь кого 
уні вер си те ту, біз нес-школи INSEAD та Всес-
ві т ньої орга ні за ції інте лек ту аль ної влас ності 
WIPO. За оцін ками екс пер тів, які здійс ню-
вали роз гля нуті дос лі дження, інно ва ційна 
діяль ність в Укра їні пот ре бує між га лу зе вого 
тех но ло гіч ного обміну, зміц нення зв’яз ків 
ком па ній з уні вер си те тами та нау ково-дос лід-
ними інсти ту тами, роз витку між на род ної нау-
ково-тех ніч ної коо пе ра ції, вен чур ного інвес-
ту вання в нові про гре сивні роз робки, ство-

рення інно ва цій ної інфра струк тури, широ-
кого засто су вання інфор ма цій них тех но ло гій 
тощо.

Ін сти ту ційне забез пе чення інно ва цій ного 
роз витку про мис ло вості Укра їни здійс ню-
ється повільно – в Укра їні досі не сфор мо вано 
ціліс ної наці о наль ної інно ва цій ної сис теми, 
яка б забез пе чу вала ста біль ний інно ва цій ний 
роз ви ток у про мис ло вості.

Ре а лі за ції клю чо вих напря мів інно ва цій-
ного роз витку, визначених у низці зако но-
дав чих та нор ма тивно-пра во вих доку мен тів 
у сфері інно ва цій ного роз витку, переш ко-
джа ють неузго дже ність та фраг мен тар ність 
дер жав ної полі тики; недо статнє фінан су-
вання від по від них дер жав них про грам, нау-
ко вої та нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра-
ї ні; від сут ність орга ні за цій ної та фінан со вої 
під тримки інно ва цій них під при ємств; від сут-
ність ефек тив ної сис теми конт ролю за інно ва-
цій ною діяль ністю та кори гу вання інно ва цій-
ної політики.

<…> Одним з най більш ефек тив них засо бів 
під ви щення інно ва цій ної актив ності у про мис-
ло вості є засто су вання клас тер ного під ходу 
орга ні за ції про мис ло вого вироб ництва, який 
дозво ляє об’єд нати у межах клас те рів ресурси 
та ком пе тен ції, недо ступні для окре мих під-
при ємств. В Укра їні є всі пере д у мови для роз-
витку інно ва цій них клас те рів у висо ко тех но-
ло гіч них сек то рах, тоді як на сьо годні особ ли-
вістю роз витку клас те рів в Укра їні є орі єн та ція 
біль шості перс пек тив них клас те рів на тра ди-
ційні галузі про мис ло вості – легку про мис ло-
вість, будів ництво, АПК, мета лур гію.

Ре а лі за ції клас тер ної моделі роз витку 
у про мис ло вості Укра їни переш ко джа-
ють від сут ність зако но дав чої та нор ма тивно-
пра во вої бази для роз витку клас те рів; нероз-
ви не ність інно ва цій ної інфра струк тури; 
від сут ність ефек тив них меха ніз мів вза є мо-
дії про мис ло вих під при ємств, нау ково-дос-
лід них, освіт ніх орга ні за цій та орга нів дер-
жав ної влади.

Клю чова інтег ра ційна роль у фор му-
ванні інно ва цій ного потен ці алу про мис ло-
вості Укра їни нале жить дер жаві, яка має 
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вико рис то ву вати сис темні еко но мічні інстру-
менти дер жав ного впливу, що від по ві да ють 
обра ному стра те гіч ному еко но міч ному курсу.

Стра те гічна необ хід ність збе ре ження 
і наро щу вання інно ва цій ного потен ці алу віт-
чиз ня ної про мис ло вості дик тує доціль ність 
запро ва дження сис теми захо дів щодо інно-
ва цій ного роз витку галу зей про мис ло вості 
з ура ху ван ням їхніх особ ли вос тей та необ хід-
ності сти му лю вання струк тур ної пере бу дови 
про мис ло вості.

Дер жавне регу лю вання інно ва цій ного роз-
витку про мис ло вості має здійс ню ва тися шля-
хом удо ско на лення основ інно ва цій ної полі-
тики у про мис ло вості; сти му лю вання впро-
ва дження інно ва цій у вироб ничі про цеси про-
мис ло вих під при ємств; роз витку меха ніз мів 
фінан со вої під тримки впро ва дження інно ва-
цій; зба лан су вання роз витку сек то рів науки 
та зміц нення зв’яз ків між ними; під ви щення 
якості між на род ного транс феру тех но ло гій 
у про мис ло вість; спри яння комер ці а лі за ції 
нау ково-дос лід них роз ро бок; роз витку орга-
ні за ційно-пра во вих форм інно ва цій ної діяль-
ності, зок ре ма, тери то рі ально-ви роб ни чих 
та нау ко вих ком плек сів (Інно ва цій ний роз ви-
ток про мис ло вості як скла дова струк тур-
ної транс фор ма ції еко но міки Укра їни. – К.: 
НІСД, 2013. – С. 66, 68–69).

Між на род ний дос від

Су часна пара дигма еко но міч ного роз-
витку дер жав ґрун ту ється на при нципі 
неза леж ного роз витку окре мих регі о нів 
та спів то ва риств. Вод но час інно ва цій ний 
роз ви ток регі о нів, як, власне, і інших тери-
то рі аль них об’єд нань, спи ра ється на наяв-
ність влас них і мож ли вість залу чення зов-
ніш ніх ресур сів, а також уміння вико рис то-
ву вати одразу обидва види ресур сів

На при кладі польсь кого дос віду пока жемо 
шляхи фор му вання регі о наль ної інно ва цій-
ної полі тики як орга ніч ної скла до вої дер жав-
ної полі тики. Загальна стра те гія роз витку 
науки та інно ва цій у Польщі стала доро го вка-
зом для полі ти ків і адмі ніст ра то рів усіх рів нів. 

Їй під по ряд ко вано регі о нальні інно ва ційні 
стра те гії, що вра хо ву ють міс цеві умови і для 
реа лі за ції яких роз роб лено план дій, що міс-
тить у собі та під по ряд ко вує за вер ти каллю 
й гори зон таллю будь-які кроки в інно ва цій-
ному напрямі: чи то будів ництво, чи то ство-
рення малого під при ємства. Під сло вом «під-
по ряд ко вує» маємо на увазі гар мо нійне поєд-
нання іні ці а тиви на міс цях із необ хід ністю 
вико нання плану дій і реа лі за ції загаль ної 
стра те гії роз витку науки та інно ва цій у дер-
жаві. Крім уні вер си те тів та нау ково-дос лід-
них інсти ту тів Польсь кої ака де мії наук, основ-
ними іні ці а то рами та вико нав цями плану дій 
є новост во рені центри перс пек тив них тех но-
ло гій, центри пере до вих дос лі джень і центри 
транс феру тех но ло гій, нау ково-тех но ло гічні 
парки та нау кові центри. Вони тісно спів пра-
цю ють з вели кими й малими під при ємст вами, 
а також спри я ють ство ренню нових інно ва-
цій них під при ємств, які на почат ко вому етапі 
під три мує держава.

Спільна та узго джена робота всіх ланок 
лан цюга інно ва цій, орга ні зо вана за пла-
ном дій та загаль ною стра те гією інно ва цій-
ного роз витку, почала при но сити свої плоди. 
Напри клад, індуст рі аль ний нау ково-тех но ло-
гіч ний парк у Сувал ках, енер ге тич ний та аві-
а цій ний клас тери у Жешуві було запо чат ко-
вано в індуст рі ально від ста лих у неда ле кому 
мину лому регі о нах, проте нині, незва жа ючи 
на кри тичне став лення до них деяких нау ко-
вих колек ти вів у сто лиці кра їни, вони активно 
діють, ство рю ючи нові робочі місця та спри-
ят ли вий інно ва цій ний клі мат  22.

Ус пішна діяль ність грав ців інно ва цій ного 
поля на регі о наль ному рівні перед ба чає:

● значну роль у вті ленні на міс цях плану 
наці о наль ної інно ва цій ної політики;

● активну участь у роз витку регіону;
● важ ливу роль у реа лі за ції регі о наль ної 

інно ва цій ної стра те гії;

22 Офіційний сайт Науково-технологічного парку 
«Польща-Схід». – Режим доступу:  http://www.park.
suwalki.pl. 
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● спів ро біт ництво та коо пе ра цію регі о-
наль них тех но ло гіч них та індуст рі аль них 
клас те рів;

● участь у спіль них тех но ло гіч них і нау ко-
вих проектах;

● опти мальне вико рис тання централь ного 
й міс це вого бюджету для еко но міч ного роз-
витку;

● узго джену роботу дер жав них орга нів 
влади, від по ві даль них за роз ви ток і реа лі за-
цію наці о наль ної нау ко вої та інно ва цій ної 
полі тики (мініс терств, наці о наль них агентств, 
міс це вих адмі ніст ра цій тощо);

● участь у вико нанні наці о наль них про-
грам розвитку;

● участь у пошу ко вих нау ко вих дос лі-
джен нях.

Сьо годні існу ють різні меха нізми інно ва-
цій ного роз витку, основ ними з яких є такі:

● нау кові парки;
● тех но ло гічні парки;
● індуст рі альні парки;
● біз нес- і тех но ло гічні інку ба то ри;
● спін-офф компанії;
● стар тап компанії;
● «посів ні» фонди;
● тех но ло гічні плат фор ми;
● кластери.
Клас те ри за ція еко но міки є час ти ною 

загаль ної інно ва цій ної сис теми, у якій дер-
жавна фінан сова під тримка має супро во джу-
ва тися силь ні шим інсти ту ці о наль ним та орга-
ні за цій ним впли вом при ват ного сек тору еко-
но міки.

Так, ана ліз досяг нень най більш роз ви-
не ного клас тера Крем ні є вої долини у США 
свід чить про дер жавну під тримку його інно-
ва цій ної діяль ності впро довж понад 15 років. 
Крім того, дивер си фі ко вана мережа дала 
змогу залу чити з усього світу най ак тив ні-
ших видат них нау ков ців, під при єм ців, інвес-
то рів, фахів ців бан ківсь кої справи, юрис тів. 
Це ство рило особ ливу куль туру пове дінки, 
яка поєд нує в собі куль туру ризи ко вого капі-
талу і ризи ко вої зайня тості, куль туру свят-
ку вання успіху і вивчення поми лок, куль-
туру вша ну вання тех но ло гіч них під при єм ців 

як героїв. Зви чайно, без усе біч ної під тримки 
уні вер си тетсь кої науки – Стен форда та Бер-
клі – немож ливо було б реа лі зу вати фено-
мен Крем ні є вої долини, де панує особ ли вий 
дух спів ро біт ництва та пар т нерства, виникли 
вір ту альні цикли інно ва цій, які не при пи ня-
ються й донині.

Во че видь, усе це повинні роз уміти 
особи, від по ві дальні за ство рення інно ва-
цій них інфра струк тур в Укра їні. Для цього 
пот рібно ретельно вивчити мате рі альні, інте-
лек ту альні, людські та інші ресурси регі ону, 
з’я су вати необ хід ність залу чення зов ніш ніх 
ресур сів, мож ли вості їхнього вико рис тання 
та скласти деталь ний план дій.

…Розг ля немо два меха нізми інно ва цій-
ного роз витку еко но міки Укра їни: клас тери 
й тех но ло гічні плат форми, їхні спільні риси 
та від мін ності.

Клас тер як меха нізм інно ва цій ного роз-
витку еко но мі ки

Надзви чайно велику кіль кість ста тей 
та моног ра фій у сві то вій літе ра турі при свя-
чено клас тер ному роз витку еко но міки, ство-
ренню мере же вих струк тур-клас те рів. Уперше 
визна чення клас тера сфор му лю вав М. Пор-
тер: клас тери – це скон цент ро вані за геог ра-
фіч ною озна кою групи вза є мо за леж них ком-
па ній, спе ці а лі зо ва них пос та чаль ни ків, пос-
та чаль ни ків пос луг, фірм у від по від них галу-
зях, а також пов’я за них з їх діяль ністю орга-
ні за цій (напри клад, уні вер си те тів, агентств 
із стан дар ти за ції, тор го вель них об’єд нань) 
в пев них сфе рах, що кон ку ру ють, але вод но-
час і ведуть спільну роботу  23. В укра ї нсь кій 
літе ра турі основні харак те рис тики клас те рів 
дуже докладно роз гля нуто в роботі під загаль-
ною редак цією С. Соко ленка  24. Деякі аспекти 

23 Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. 
– N.-Y.: Free Press, 1990. – 857 p.; Портер М. Конкурен-
ция. – СПб.: Вильямс, 2003.

24 Офіційний сайт європейських технологічних 
платформ. – Режим доступу: http://cordis.europa.eu/
technology-platforms.
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як стра те гічні напрями спів ро біт ництва. Ґрун-
ту ю чись на при нципі само ор га ні за ції, вони 
спря мо вані на роз в’я зання про блем про мис ло-
вості.

Єв ро пейська тех но ло гічна плат форма 
як меха нізм інно ва цій ного роз витку еко но-
мі ки

Єв ро пейські тех но ло гічні плат форми 
(European Technology Platforms, ETP)  27 фоку-
су ються на стра те гіч них напря мах, які забез-
пе чу ють май бут ній роз ви ток Європи, її кон-
ку рен тосп ро мож ність та жит тє здат ність 
і зале жать від тех но ло гіч ного про гресу. Вони 
зби рають разом біз нес ме нів-про мис лов ців 
для того, щоб визна чити серед ньо- та дов го-
стро кові цілі нау ко вого і тех но ло гіч ного роз-
витку та вста но вити віхи на шляху їхнього 
досяг нення.

Тех но ло гічні плат форми (ТП) від іг ра ють 
вирі шальну роль в узго дженні дос лід ниць-
ких пріо ри те тів ЄС з пот ре бами про мис ло-
вості. Вони ста нов лять цілу низку дода ної 
вар тос ті, що ство рює ефект синер гії, гаран-
ту ють перет во рення знань, здо бу тих у про-
цесі дос лі джень, на тех но ло гічні та вироб ничі 
про цеси і, врешті-решт, на рин кові товари 
й послуги.

Слід зазна чити, що така форма поєд нання 
інте ресів про мис ло вості й дос лід ниць кого 
сек тора з інте ресами інно ва цій них та спо-
жив чих струк тур заро ди лася саме в Євро-
со юзі з метою узго дження наці о наль них 
та загально-єв ро пейсь ких пла нів роз витку 
пев них сек то рів про мис ло вості й еко но-
міки. Голов ною ж, гло баль ною ідеєю є наро-
щення нау ко вого та про мис ло вого потен ці алу 
ЄС для успіш ної кон ку рен ції з США, Китаєм, 
Япо нією. Збере-ження і під ви щення кон ку-
рен тосп ро мож ності євро пейсь кої про мис ло-
вості вима гає глиб шої спе ці а лі за ції у висо ко-
тех но ло гіч них галу зях. Інвес ти ції в нау кові 
дос лі дження мають бути збіль шені, коор ди-
на ція по всій Європі поси-лена, а тех но ло-

27 Офіційний сайт європейських технологічних 
платформ. –  Режим доступу: http://cordis.europa.eu/
technology-platforms.

прак тич ного засто сування клас те рів для роз-
витку еко но міки Укра їни наве дено у статті  25.

Для роз уміння суті клас тера та зна хо-
дження спіль них і від мін них ознак із тех но ло-
гіч ною плат фор мою звер не мося до ети мо ло гії 
цього слова. Клас тер похо дить від анг лійсь-
кого cluster – скуп чення, а отже, клас те ри-
за ція – це про цес гру пу вання низки об’єк тів 
у клас подіб них один до одного еле мен тів. 
Так, у кож ному клас тері всі об’єкти мають 
бути подіб ними, тоді як у різ них клас те рах – 
різ ними. Для клас те рів можна виок ре мити 
чотири клю чові критерії:

● роз ви ток стра те гії, що є ком п лі мен тар-
ною з пла ном еко но міч ного роз витку локаль-
ного регі ону, де функ ці о нує кластер;

● дос татня між на родна дос туп ність вироб-
ництва та/або тех но ло гій;

● пар т нерство між учас ни ками клас тера 
та струк ту ро ва ний функ ці о наль ний при нцип 
керу ван ня;

● мож ли вість дося гати синер гії у нау ково-
тех ніч ному роз витку, що умож лив лює ство-
рення нового про дукту з висо кою додат ко вою 
вартістю.

Отже, синер гія зусиль у галузі науки і тех-
ніки, клас те ри за ція їх основ них напря мів має 
стати і вже стає важ ли вим еле мен том в об’єд-
нанні вче них, інже не рів, під при єм ців та біз-
нес ме нів для успіш ної прак тич ної реа лі за ції 
інно ва цій. Як свід чить євро пейсь кий дос від, 
це сприяє не лише залу ченню інно ва цій них 
засо бів у нау кові дос лі дження, але й під ви-
щенню кон ку рен тосп ро мож ності про дук ції, 
ство ренню нових робо чих місць, пок ра щенню 
соці ально-еко но міч ної ситу а ції у регі оні, 
а також у кра їні загалом.

Як при клад можна роз гля дати клас тери 
про грами EUREKA  26, в якій клас терні про-
екти, об’єд нані спіль ною метою, висту па ють 

25 Смертенко П. С., Чернышов Л. И., Марьенко А. В. 
Реализация идеи трансформации и синергии кластеров 
в инновационной деятельности // Вісн. Укр. матеріалоз-
навч. т-ва. – 2009. – № 1. – С. 87–94.

26  Офіційний сайт ЄТП «Їжа для життя». – 
Режим доступу: http://etp.ciaa.be.
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гіч ний зміст про мис ло вої діяль ності під нято 
на новий рівень. Тех но ло гічні плат форми від-
по ві да ють цим пот ре бам, спри я ють фор му-
ванню тотож них уяв лень серед орга ні за то рів 
спіль них під при ємств; змен шу ють фраг мен-
та цію зусиль у галузі науки й роз ро бок; мобі-
лі зу ють дер жавні та при ватні дже рела фінан-
су вання. Крім того, євро пейські тех но ло гічні 
плат фор ми:

● забез пе чу ють пра во вий базис для орга-
ні за то рів спіль ної справи, про відну роль про-
мис ло вості, визна ча ють пріо ри тети, строки 
та плани дій у низці стра те гічно важ ли вих 
напря мів, на яких ґрун ту ються цілі май бу т-
нього євро пейсь кого бла го по луччя, кон ку рен-
тосп ро мож ності та ста лого роз витку, залежні 
від серед ньо- та дов го стро ко вого про гресу 
в цих напрямах;

● від іг ра ють визна чальну роль у гаран-
ту ванні адек ват ної кон цент ра ції фінан су-
вання дос лі джень у сфе рах висо кої про мис-
ло вої реле вант ності шля хом пок риття усієї 
низки дода ної вар тості і мобі лі за ції орга-
нів гро мадсь кого управ ління на наці о наль-
ному та регі о наль ному рів нях. Спри я ючи 
ефек тив ному дер жавно-при ват ному пар-
т нерству, тех но ло гічні плат форми мають 
потен ціал для впро ва дження нових знань 
у роз ви ток Євро пейсь кого дос лід ниць кого 
прос тору (European Research Area) і дово-
дять, що вони є потуж ними учас ни ками роз-
витку євро пейсь кої нау ко вої полі тики, зок-
рема в орі єн ти рах нової рам ко вої про грами 
HORYZON 2020;

● від по ві да ють на тех но ло гічні виклики, 
які мають важ ливе зна чення для досяг нення 
пер шо чер го вих полі тич них цілей і впли ва ють 
на кон ку рен тосп ро мож ність Європи у май бу-
т ньому, в тому числі сво є часне впро ва дження 
нових тех но ло гій з огляду на ста лий роз ви-
ток, ство рення това рів та сус піль них пос луг 
на основі сучас них тех но ло гій, засто су вання 
резуль та тів тех но ло гіч них про ри вів, необ хід-
них для того, щоб три ма тися на перед ньому 
краї у галу зях висо ких тех но ло гій та про во-
дити рест рук ту ри за цію тра ди цій них про мис-
ло вих секторів.

Для досяг нення пос тав ле них загаль них 
цілей тех но ло гічні плат форми у про цесі своєї 
діяль ності вико рис то ву ють три ста дій ний 
підхід:

1) спо чатку під при ємці з про мис ло вих кіл 
зби ра ються разом для фор му вання загаль ного 
узго дже ного бачення щодо пев ної галузі тех-
но ло гій;

2) по тім під при ємці разом з потен ційно 
заці кав ле ними спо жи ва чами резуль тату таких 
тех но ло гій, а також за участю дос лід ниць ких 
струк тур/ор га ні за цій скла да ють стра те гічні 
до с лід ницькі про грами (Strategic Research 
Agendas – SRAs), вста нов лю ючи необ хідні 
серед ньо- та дов го стро кові цілі, дос лідно-ко-
нст рук торські завдання, часові рамки роз роб-
лення й ухва лю ючи плани про су вання і впро-
ва дження цих тех но ло гій з огляду на їхню 
важ ли вість для про мис ло вості та сус піль ст ва;

3)після цього під при ємці реа лі зу ють стра-
те гічні дос лід ницькі про грами, мобі лі зу ючи 
значні людські та фінан сові ресурси. Зга дані 
про грами, як пра вило, допо ма га ють подо лати 
переш коди на шляху роз витку, впро ва дження 
та засто су вання нових тех но ло гій, які часто 
пов’я зані з нее фек тив ною орга ні за цією дос лі-
джень, заста рі лими рег ла мен тами й інструк-
ці ями, від сут ністю загаль ноп рий ня тих тех-
ніч них стан дар тів (або пот ре бою у нових), 
фінан со вими труд но щами, невід по від ністю 
ква лі фі ка ції та нави чок пер со налу.

Жо рстке дотри мання вимог від кри тості 
та про зо рості – це ключ до успіху будь-якої 
тех но ло гіч ної плат форми. Без по се редня 
участь у ній усіх орга ні за то рів спіль ної справи 
під ви щує її резуль та тив ність та ефек тив ність. 
Як при клад можна навести лише кілька плат-
форм з десят ків тих, що успішно діють у ЄС: 
ТП водо по ста чання та поліп шення якості 
води, ТП лісо вого гос по дарства, буді вельна 
ТП, ТП текс тилю та одягу, ТП сталі, ТП фото-
воль та їки тощо.

Для євро пейсь ких тех но ло гіч них плат-
форм можна виок ре мити такі харак терні 
ознаки:

● інтег ра ція клю чо вих про мис ло вих 
та нау ко вих пар т не рів у спе ци фіч них галу зях 
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еко но міки для спіль них дос лі джень, роз витку 
тех но ло гій і тех но ло гіч них іні ці а тив;

● наяв ність фор маль них коор ди ну ю чих 
струк тур, коо пе ра цій них угод;

● коо пе ра ційна мережа та під три му вальні 
ланки;

● про відна роль про мис ло вос ті;
● нау ково-дос лідна мережа, спів ро біт-

ництво з нау ко вими центрами;
● тіс ний кон такт із від по від ними орга нами 

вико нав чої влади.
Су часну стра те гію євро пейсь ких тех но ло-

гіч них плат форм, точ ніше «пано ра му» їх вхо-
дження в HORIZON 2020, коротко викла-
дено у доку менті Євро пейсь кої Комі сії від 
12.07.2013 SWD (2013) 272  28.

На ці о нальні тех но ло гічні плат фор ми
У бага тьох євро пейсь ких кра ї нах ство-

рено наці о нальні тех но ло гічні плат форми 
як «дзер кальні ТП», або «дзер кальні гру пи» 
щодо від по від них євро пейсь ких тех но ло гіч-
них плат форм. Вони беруть участь у роз роб-
ленні, про су ванні та реа лі за ції стра те гіч них 
дос лід ниць ких про грам, пере да ванні тех но-
ло гій, навчанні пер со налу, що під си лює коо-
пе ра цію та сти му лює інно ва ції. Їхні функ ції 
пов’я зані також із кон суль та тивно-ре ко мен да-
цій ною та дорад чою діяль ністю під час роз-
роб лення стра те гіч них дос лід ниць ких про-
грам, від сто ю ван ням інте ресів наці о наль них 
уря дів, вза є мо дією з національ ними дос лід-
ниць кими про гра мами.

За галом існу ють різні форми наці о наль-
них тех но ло гіч них плат форм, які поді ля ються 
як за спо со бами орга ні за ції, так і за основ ними 
функ ці ями. Деякі з них є виключно фраг мен-
тами євро пейсь ких ТП, тоді як інші діють 
пере важно в інте ресах наці о наль них уря дів. 
Варто особ ливо під крес лити, що кон цеп ції 
таких плат форм можуть варі ю ва тися залежно 
від загаль ної полі тики тієї чи іншої дер жави. 
Зок рема, у Нідер лан дах діяль ність учас ни-
ків ТП спря мо вано на ство рення тим ча со вих 

28 Офіційний сайт Європейського наукового співто-
вариства. – Режим доступу: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/
etp/docs/swd-2013-strategy-etp-2020_en.pdf.

вен чур них під при ємств, які при пи ня ють своє 
існу вання з досяг нен ням мети та закін чен ням 
вели кої про грами. Вод но час Авст рія під три-
мує роз ви ток ТП як мережі агентств, що поєд-
ну ють заці кав лені сто рони пев ного сек тора, 
з пов ним або част ко вим фінан су ван ням їх дер-
жа вою. Проте неза лежно від форми, кон цеп ції 
та дже рел фінан су вання наці о нальні тех но ло-
гічні плат форми про по ну ють таке:

● дос туп до все біч ного, струк ту ро ва ного, 
пого дже ного та регу лярно онов лю ва ного пог-
ляду на інно ва ційну сферу про мис ло вості 
та інших заці кав ле них груп;

● інфор му вання про основні тен ден ції 
дос лі джень і виклики, з якими сти ка ється 
про мис ло вість;

● зміц нення зв’яз ків між заці кав ле ними 
суб’ єктами й об’єк тами пев ного напряму 
на різ них рів нях: наці о наль ному, транс на ці-
о наль ному, євро пейсь кому, між дис цип лі нар-
но му;

● побу дова сис теми інфор му вання про 
резуль тати дер жав ного фінан су вання дос лі-
джень;

● дос туп до екс перт них оці нок та зво рот-
ний зв’я зок, а саме: мож ли вість за допо мо гою 
бази даних потен цій них пар т не рів порів няти 
їхню ефек тив ність;

● вхо дження орга ні за цій і наці о наль них 
ТП до євро пейсь ких мереж на основі кор по-
ра тив них інте ресів та екс пер тизи для про су-
вання між на род них і наці о наль них проектів;

● спри яння ство ренню пар т нерсь ких 
команд;

● над ання інфор ма ції про ого ло шені кон-
курси, мож ли вості фінан су вання, резуль тати 
вже вико на них проектів;

● поси лення нау ко вого спів ро біт ництва.
У кон тексті роз витку між на род ного спів-

ро біт ництва Євро ко мі сії на період 2014–
2010 рр. як пози тив ний момент роз гля да ють 
залу чення країн, що не є чле нами ЄС, до вза-
є мо дії в рам ках євро пейсь ких ТП, особ ливо 
таких, які охоп лю ють коло жит тєво важ ли-
вих про блем, як-от здо ро в’я насе лення, стан 
вод них ресур сів тощо. Важ ливо від зна чити, 
що план дій Росія – ЄС на най ближчі роки 



88
Шляхи роз витку української науки, 2014, № 4 (105)

Суспільні виклики і потреби    

перед ба чає серед іншого також зміц нення 
зв’яз ків між євро пейсь кими та наці о наль-
ними російсь кими тех но ло гіч ними плат фор-
мами.

Єв ро пейська тех но ло гічна плат форма 
«Їжа для життя»

Од ним із яск ра вих при кла дів є євро-
пейська тех но ло гічна плат форма «Їжа 
для жит тя» (Food for Life)  29, орга ні зо вана 
в 2005 р. під егі дою Кон фе де ра ції хар чо вої 
про мис ло вості ЄС… Її основна мета поля-
гає у сти му лю ванні вико рис тання інно ва-
цій у сільсь ко гос по дарсь кому та хар чо вому 
сек то рах еко но міки. Плат форма дає змогу 
всім заці кав ле ним сто ро нам поси лити свою 
кон ку рен тосп ро мож ність, збе регти та при-
мно жити кіль кість спо жи ва чів, під ви щити 
доб ро бут насе лення євро пейсь ких країн. 
Для цього учас ники плат форми вирі шу ють 
такі завдання:

● забез пе чення дос та т нього фінан су вання 
плат форми для більш швид кого та ефек тив-
ного впро ва дження інно ва цій;

● орга ні за ція форуму для обго во рення 
між дис цип лі нар них підходів;

● поліп шення управ ління інфра струк ту-
рою нау ко вих дос лі джень;

● під го товка та під тримка фахів ців у хар-
чо вій галузі;

● обмін дос ві дом між під при ємст вами 
та нау ко вими центрами;

● про ве дення дос лі джень, спря мо ва них 
на охо рону навко ли ш нього середо ви ща;

● залу чення до хар чо вого сек тора ком па-
ній сві то вого рівня;

● забез пе чення тіс ні шої вза є мо дії з іншими 
євро пейсь кими та наці о наль ними ТП;

● впро ва дження досяг нень на наці о наль-
них рівнях;

● опти мі за ція транс феру тех но ло гій між 
нау ко вими центрами та про мис ло віс тю;

● роз уміння від мін нос тей у наці о наль них 
пріо ри те тах;

29 Офіційний сайт ЄТП «Їжа для життя». – Режим 
доступу: http://etp.ciaa.be.

● вивчення та ана ліз інно ва цій, від бір най-
перс пек тив ні ших;

● фоку су вання на малих та серед ніх під-
при ємст вах;

● вне сення про по зи цій щодо фор му вання 
запи тів рам ко вих програм.

Укра ї нські наці о нальні тех но ло гічні 
плат фор ми

На жаль, в Укра їні немає жод них пра во вих 
під став для ство рення тех но ло гіч них плат-
форм, тому укра ї нські наці о нальні тех но ло-
гічні плат форми (УНТП) нині пере бу ва ють 
у зарод ко вому стані. Проте нау ковці з уні вер-
си те тів та уста нов НАН Укра їни активно обго-
во рю ють цю про блему й іні цію ють ство рення 
в нашій дер жаві цих інно ва цій них струк тур. 
Наве демо два приклади.

1. Перша в Укра їні УНТП «Агроп ро до-
воль ча», що вхо дить до мережі євро пейсь кої 
тех но ло гіч ної плат форми «Їжа для жит тя», 
була іні ці йо вана Ужго родсь ким наці о наль ним 
уні вер си те том і нині успішно роз ви ва ється  30. 
УНТП «Агроп ро до воль ча» має на меті вирі-
шення таких завдань:

● огляд сучас ного стану хар чо вої про мис-
ло вості в Україні;

● ана лі тичні огляди стра те гіч них напря-
мів для вияв лення ніш, май бут ніх пот реб 
та пріо ри те тів у нау ко вих дос лі джен нях;

● поши рення пере до вого досвіду;
● інфор ма ційне спри яння роз витку про ек-

тів у рам ках УНТП;
● ана ліз роз ри вів між стан дар тами та реа-

лі ями, фор му лю вання реко мен да цій з їх подо-
лання та необ хід ність при ве дення якості про-
дук ції у від по від ність до євро пейсь ких стан-
дар тів;

● під го товка реко мен да цій для про мис-
ло вості та інших заці кав ле них сто рін, зок-
рема малих і серед ніх під при ємств, мене-
дже рів, мет ро ло гів та ін., щодо під ви щення 
стан дар тів якості про дук ції, що випус ка-
єть ся;

30 Офіційний сайт УНТП «Агропродовольча». – 
Режим доступу: http://www.agrofoodplatform.com/.
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●роз роб лення навчаль них мате рі а лів, про-
ве дення тре нін гів із засто су вання євро пейсь ких 
стан дар тів якості у хар чо вій про мис ло вос ті;

● інфор му вання спо жи ва чів про досяг-
нення та мож ли вості УНТП «Агроп ро до-
воль ча»;

● вза є мо дія з іншими євро пейсь кими тех-
но ло гіч ними плат фор мами, зок рема з ЄТП 
«Їжа для жит тя»;

● спри яння участі укра ї нсь ких уче них, 
пред став ни ків серед нього та малого біз несу 
в між на род них кон кур сах, а також рам ко вих 
євро пейсь ких про гра мах (HORIZON 2020).

2. УНТП «Нові перс пек тивні мате рі али, 
їхнє вироб ництво та засто су вання в Укра-
ї ні» (Ukrainian National Technology Platform 
for Advanced Materials – UNTPAM) була іні ці-
йо вана Укра ї нсь ким мате рі а лоз нав чим това-
рист вом та Інсти ту том про блем мате рі а лоз-
навства ім. І. М. Фран це вича НАН Укра їни 
й сьо годні пере бу ває на ста дії актив ного обго-
во рення серед потен цій них учас ни ків, у тому 
числі в Київсь кій тор го воп ро мис ло вій палаті, 
а орга ні за ційні заходи щодо її ство рення під-
три му ються про ек том Сьо мої рам ко вої про-
грами ЄС BILAT–UKR*AINA.

Ме тою цієї плат форми є об’єд нання 
зусиль, ресур сів, мож ли вос тей про мис ло вості 
та нау ко вого сек тора, а також визна чення пот-
реб індуст рії у нових тех но ло гіях і мате рі а лах 
на коротку (3–5 років), середню (4–10 років) 
і три валу перс пек тиву. Одне з голов них 
завдань плат форми – ство рення пере до-
вих тех но ло гій та інте лек ту аль них про це сів 
вироб ництва нових мате рі а лів для широ кого 
вико рис тання у наці о наль ній про мис ло вості. 
Інше завдання поля гає у вста нов ленні зв’яз ків 
і спів праці з євро пейсь кими тех но ло гіч ними 
плат фор мами та зна хо дженні пар т не рів для 
спіль них дос лі джень і вироб ництва. Потен-
цій ними пар т не рами для реа лі за ції цього 
завдання можуть стати ЄТП «Мікро- та нано-
ви роб ницт во» (Microand NanoManufacturing – 
MINAM) і «Нано-май бут нє» (NANOfutures).

Юри дичне оформ лення укра ї нсь ких тех-
но ло гіч них плат форм над зви чайно усклад-
нене як через від сут ність належ ного зако но-

дав ства, так і через непе ре борні бюрок ра тичні 
бар’єри.

Так, УНТП «Агроп ро до воль ча» заре єст-
ро вана як мале під при ємство. Зага лом зга-
дані УНТП існу ють лише завдяки енту зі азму 
й тита ніч ним зусил лям уче них і мене дже рів, 
чого для інно ва цій ного роз витку дер жави 
явно недо ста т ньо.

Ви снов ки
Для забез пе чення ста лого роз витку еко но-

міки Укра їни необ хідно чітко усві дом лю вати 
й вико рис то ву вати всі мож ли вості інно ва цій-
них меха ніз мів, зок рема клас те рів і тех но ло-
гіч них плат форм. Їх засто су вання має ґрун ту-
ва тися на поєд нанні засад загаль но на ці о наль-
ного та регі о наль ного роз витку. Зазна чимо, 
що клас тер у своїй кла сич ній формі спи ра-
ється на геог ра фічне роз та шу вання й тому 
біль шою мірою від по ві дає регі о наль ній полі-
тиці, тоді як тех но ло гічна плат форма фор му-
ється за галу зе вими озна ками і від по ві дає, 
ско ріше, загаль но на ці о наль ній полі тиці роз-
витку.

Ре а лі за ція нау ко вих роз ро бок пот ре бує 
об’єд нання зусиль та ресур сів усіх учас ни-
ків лан цюга від нау ко вої ідеї до про дажу прав 
інте лек ту аль ної влас ності, това рів і пос луг. 
Саме таким цілям слу гу ють тех но ло гічні 
плат форми, спри я ючи під ви щенню кон ку рен-
тосп ро мож ності, ста лому роз витку та виходу 
на сві тові ринки.

На при кладі польсь кого дос віду пока-
зано шляхи роз бу дови регі о наль ної полі тики. 
Клас те ри за ція еко но міки в Польщі роз ви-
ва ється завдяки дер жав ній фінан со вій під-
тримці науки та залу ченню при ват ного сек-
тора еко но міки. Наве дено при клади тех но-
ло гіч них плат форм, які почали фор му ва тися 
в Укра їні: УНТП «Агроп ро до воль ча» і УНТП 
«Нові перс пек тивні мате рі али, їхнє вироб-
ництво та засто су вання в Укра ї ні».

По даль ший роз ви ток віт чиз ня ної еко но-
міки на шляху інно ва цій них перет во рень 
вима гає сво є час ного реа гу вання на виклики 
сучас ності та якнайш вид шого ство рення від-
по від ної пра во вої та юри дич ної бази (Клас-
тери і тех но ло гічні плат форми як меха-



90
Шляхи роз витку української науки, 2014, № 4 (105)

Суспільні виклики і потреби    

нізми роз витку еко но міки Укра їни / Смер-
тенко П., Чер ни шев Л., Білан І. [та ін.] 
// Віс ник НАН Укра їни. – 2014. – № 3. – 
С. 67–74).

***
Цели и задачи про гра ммы раз ви тия 

инно ва ци он ной дея тель ности РАН
1. Цели и осно в ные задачи про гра ммы 

инно ва ци он ного развития.
Опыт раз ви тых стран пока зы вает, что наи-

бо лее интен сив ного раз ви тия можно добиться, 
если про во дить поли тику, в основе кото рой 
лежит при ори тет чело ве чес кого раз ви тия, 
силь ное госу дарство и сов ре мен ный высо ко-
тех но ло ги ч ный биз нес, рабо та ю щий в инте-
ре сах общества и госу дарства. Это тре бует 
фор ми ро ва ния такой госу дарст вен ной поли-
тики инно ва ци он ного раз ви тия, при нци пи-
аль ным отли чием кото рой явля ется пере ход 
от поли тики соз да ния инно ва ций в инте ре сах 
только биз неса, к поли тике повы ше ния каче-
ства жизни и раз ви тия чело ве чес кого потен-
ци ала на основе дос ти же ний науки.

По ли тика инно ва ци он ного раз ви тия пред-
став ляет собой сово куп ность поли тики соци-
аль ного раз ви тия, науч ной, обра зо ва тель ной 
и про мы ш лен ной поли тики, бази ру ю щихся 
на име ю щейся ресурс ной базе, и в мак си маль-
ной сте пени исполь зу ю щих кон ку ре н т ные пре-
и му щества госу дарства, прежде всего, людс-
кие, при ро д ные, геог ра фи чес кие, финан со вые 
и энер ге ти чес кие ресу рсы. Эти ресу рсы направ-
ля ются на раз ви тие науки, обра зо ва ния, нау ко-
ем кого про из водства, в резуль тате соз да ются 
новые тех но ло гии и виды про дук ции, поз во ля-
ю щие обес пе чить темпы роста качества жизни, 
соот ветст ву ю щие миро вым тен ден циям.

Ос нов ная цель поли тики инно ва ци он ного 
раз ви тия – обес пе че ние устой чи вого повы-
ше ния качества жизни и его под дер жа ние 
на уровне раз ви тых стран, при этом, осо бое 
вни ма ние в плане стра те ги чес кого пла ни ро-
ва ния должно быть уде лено про бле мам раз-
ви тия фун да мен таль ной науки и обра зо ва ния, 
как базо вым отрас лям пос тин дуст ри аль ного 
общества.

Яв ля ясь основ ной фор мой орга ни за ции 
фун да мен таль ной науки в стране, Рос сийс-
кая ака де мия наук явля ется безус ло в ным 
лиде ром среди орга ни за ций госу дарст вен ного 
сек тора науки в стране в сфере фун да мен-
таль ных исс ле до ва ний и одним из при знан ных 
центров миро вой науки. В то же время наблю-
да ется явный раз рыв между воз мож нос тями 
интел лек ту аль ного и кад ро вого потен ци ала 
Рос сийс кой ака де мии наук и вост ре бо ван но с-
тью, и вов ле чен но с тью резуль та тов ее научно-
тех ни чес кой дея тель ности в хозяйст вен ный 
оборот.

Ин но ва ци он ная стра те гия Рос сийс кой ака-
де мии наук при звана отве тить на сто я щие 
перед ней гло баль ные и внут рен ние вызовы. 
Эти вызовы ужес то чают тре бо ва ния к кон ку-
рен тос по соб ности рос сийс кой науки в миро-
вом масш табе, ее резуль та тив ности и спо-
соб ности быстро исполь зо вать полу чен ные 
резуль таты, дик туют необ хо ди мость опе ре жа-
ю щего раз ви тия про ры в ных направ ле ний нау-
ч ных исс ле до ва ний и тех но ло ги чес ких раз ра-
бо ток, вклю чая эко ло ги чески чис тую энер ге-
тику, геном ную меди цину, новые тех но ло гии 
в сель с ком хозяйстве и дру гие направ ле ния, 
направ лен ные на повы ше ние качества жизни 
и раз ви тие чело ве чес кого потен ци ала.

Стра те ги чес кой целью Рос сийс кой ака-
де мии наук в инно ва ци он ной сфере явля-
ется дос ти же ние лиди ру ю щих пози ций Рос-
сии по важ ней шим научно-тех но ло ги чес ким 
направ ле ниям и качест вен ного нового уровня 
исс ле до ва ний и раз ра бо ток, как основы устой-
чи вого эко но ми чес кого, соци аль ного и куль-
тур ного раз ви тия страны, повы ше ния каче-
ства жизни и раз ви тия чело ве чес кого потен-
ци ала на базе высо ко раз ви тых науки, куль-
туры, обра зо ва ния и здра во ох ра не ния.

Стра те ги чес кими зада чами Рос сийс кой 
ака де мии наук в инно ва ци он ной сфере явля-
ются:

– Уси ле ние роли фун да мен таль ной науки 
в раз ви тии наци о наль ной инно ва ци он ной сис-
темы, раз ви тие меха низ мов и инст ру мен тов 
коор ди на ции и вза и мо дейст вия всех участ ни-
ков инно ва ци он ного процесса.
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– Рас ши ре ние экс перт ной дея тель ности 
Ака де мии в отно ше нии раз ра ботки при ори-
те т ных направ ле ний раз ви тия науки и тех-
но ло гий, прев ра ще ние РАН в центр ква ли фи-
ци ро ван ного про гноза и неза ви си мой экс пер-
тизы госу дарст вен ных про ек тов и про грамм 
в инно ва ци он ной сфере. Фор ми ро ва ние и раз-
ви тие ака де ми чес кого сек тора исс ле до ва ний 
и раз ра бо ток и обес пе че ние его веду щей роли 
в про цес сах тех но ло ги чес кой модер ни за ции 
рос сийс кой эко но мики.

– Сог ла со ва ние про грамм и пла нов фун-
да мен таль ных исс ле до ва ний с общей инно ва-
ци он ной стра те гией, уста нов ле ние нера з ры в-
ной вза и мос вязи между фун да мен таль ными 
исс ле до ва ния и инно ва ци он ной дея тель но с-
тью, соз да ние на базе ори ен ти ро ван ных фун-
да мен таль ных исс ле до ва ний опе ре жа ю щего 
научно-тех но ло ги чес кого задела на при ори-
те т ных направ ле ниях научно-тех но ло ги чес-
кого развития.

– Фор ми ро ва ние и раз ви тие сов ре мен-
ной мате ри ально-тех ни чес кой базы и пере ход 
на новый тех но ло ги чес кий уро вень ака де ми-
чес кого сек тора исс ле до ва ний и раз ра бо ток, 
соз да ние сети пере до вых ижи ни рин го вых 
центров, центров кол лек тив ного поль зо ва ния 
с пар ком сов ре мен ного ана ли ти чес кого и тех-
но ло ги чес кого обо ру до ва ния, вклю чая уни-
каль ное стен до вое обо ру до ва ние и укруп нен-
ные тех но ло ги чес кие уста новки.

– Соз да ние на базе нау ч ных центров 
и кру п ных инс ти ту тов сов ре мен ной инно ва-
ци он ной инф раст рук туры, вклю чая биз нес-
ин ку ба торы, тех но парки, инжи ни рин го вые 
и внед рен чес кие центры и центры транс фера 
тех но ло гий.

– Соз да ние вок руг ака де мии наук инно ва-
ци он ного пояса из инжи ни рин го вых, внед рен-
чес ких и малых инно ва ци он ных компаний.

– Пе ре ход на новый уро вень пла ни ро ва-
ния и управ ле ния инно ва ци он ными раз ра-
бот ками на базе порт фель ного управ ле ния 
про ек тами, фор ми ро ва ние сов местно с биз-
не сом и госу дарст вом на сред нес роч ную 
и дол гос роч ную перс пек тиву порт феля кру-
п ных инно ва ци он ных межот рас ле вых про-

ек тов наци о наль ного масш таба с целью раз-
ра ботки и внед ре ния инно ва ци он ных тех но-
ло гий, про дук тов и услуг, соот ветст ву ю щих 
миро вому уровню и обес пе чи ва ю щих тех но-
ло ги чес кое лидерство оте чест вен ным ком па-
ниям.

– Соз да ние на основе пере до вых управ-
лен чес ких прак тик сов ре мен ной и эффек-
тив ной сис темы управ ле ния интел лек ту-
аль ной дея тель но с тью, вклю чая управ ле ние 
интел лек ту аль ной собст вен но с тью и сис тему 
управ ле ния порт фе лем инно ва ци он ных про-
ек тов на всем жиз нен ном цикле при кла д ных 
раз ра бо ток, направ лен ную на непре ры в ное 
повы ше ние уровня тех но ло ги чес кой зре лости 
ака де ми чес ких раз ра бо ток.

– Рас ши ре ние научно-тех ни чес кого сот-
руд ни чества с инно ва ци он ными реги о нами.

– Фор ми ро ва ние дол гос роч ного и вза и мо-
вы год ного стра те ги чес кого сот руд ни чества 
с биз нес-со об щест вом в инно ва ци он ной 
сфере, фор ми ро ва ние широ кой и раз ветв лен-
ной коо пе ра ци он ной сети с кру п ными госу-
дарст вен ными и час т ными ком па ни ями.

– Раз ви тие и укреп ле ние сот руд ни чества 
с госу дарст вен ным сек то ром науки (вузами, 
госу дарст вен ными нау ч ными центрами 
и научно-ис сле до ва тель с кими центра ми).

– Фор ми ро ва ние устой чи вых отно ше ний 
с финан со выми и нефи нан со выми инс ти ту-
тами раз ви тия с целью прод ви же ния ака де ми-
чес ких раз ра бо ток по инно ва ци он ному лифту.

– Раз ви тие актив ного меж ду на род ного 
сот руд ни чества в инно ва ци он ной сфере, орга-
ни за ция вза и мо вы год ного сот руд ни чества 
с пере до выми нау ч ными орга ни за ци ями 
и кру п ными меж ду на ро д ными ком па ни ями-
ли де рами в сфере высо ких тех но ло гий.

– Фор ми ро ва ние и раз ви тие высо кок ва ли-
фи ци ро ван ной кад ро вой базы в управ ле нии 
инно ва ци ями.

Для воп ло ще ния выше у ка зан ных целей 
в жизнь и реше ния пос тав лен ных задач РАН 
должна предп ри нять сле ду ю щие действия:

– со дейст во вать фор ми ро ва нию эко но ми-
чес кого базиса, пра во вых и адми нист ра ти в-
ных пред по сы лок для раз ви тия инно ва ци он-
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ной дея тель ности РАН и её орга ни за ций как 
осо бых суб ъ ек тов госу дарст вен ной инно ва-
ци он ной политики;

– со дейст во вать соз да нию орга ни за ций 
РАН, пре дус мот рен ных ее Уста вом, встро ен-
ных в наци о наль ную инно ва ци он ную инф-
раст рук туру, вклю ча ю щую инно ва ци он ные 
и инно ва ци онно-тех но ло ги чес кие центры, 
тех но парки, научно-об ра зо ва тель ные центры, 
биз нес-ин ку ба торы и иные орга ни за ции 
и под раз де ле ния, необ хо ди мые для инно ва ци-
он ного исполь зо ва ния резуль та тов исс ле до ва-
тель с ких работ, и повы ше нию эффек тив ности 
дея тель ности этих эле мен тов инно ва ци он ной 
инф раст рук туры Рос сийс кой Феде ра ции;

– со дейст во вать эффек тив ной пра во вой 
охране и исполь зо ва нию резуль та тов научно-
тех ни чес кой дея тель нос ти;

– уси лить под держку веду щих уче ных-
изоб ре та те лей, нау ч ных и научно-пе да го ги-
чес ких школ, кото рые сфор ми ро ва лись в нау-
ч ных орга ни за циях РАН и ВУЗах и спо со бны 
обес пе чить высо кий миро вой уро вень обра-
зо ва ния, нау ч ных исс ле до ва ний и тех но ло-
ги чес ких раз ра бо ток (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. 41–43).

Про блеми енер гоз бе ре жен ня

Се ред пріо ри тет них про ек тів у транс-
порт ній галузі Укра їни – ство рення нау-
ково-дос лід ного випро бу валь ного цен-
тру перс пек тив них тех но ло гій без печ ного, 
еко ло гічно спри ят ли вого і енер го е фек тив-
ного автот ранс порту, який пред став ля тиме 
сучас ний ком плекс лабо ра то рій з висо ко-
тех но ло гіч ним облад нан ням  

Про це під час свого виступу в рам ках 
зустрічі мініст рів транс порту країн-чле нів 
Орга ні за ції Чор но морсь кого еко но міч ного 
спів ро біт ництва (ОЧЕС), при свя че ної еко-
ло гіч ності роботи транс порт ної мере жі, зая-
вив міністр інфра струк тури Укра їни 
М. Бурбак. За його сло вами, уже досяг нуто 
пев них успі хів у цьому. Зок рема ство рені 

уні кальні в Укра їні мож ли вості для про ве-
дення випро бу вань авто мо бі лів та їх дви гу нів 
на від по від ність вимо гам еко ло гіч ного блоку 
пра вил ЄЕК ООН і вивчення засто су вання 
на транс порті аль тер на тив них дже рел енергії.

Мі ністр запро по ну вав своїм коле гам 
по ОЧЕС задля змен шення тех но ген ного 
впливу транс порту на навко лишнє середо-
вище і забез пе чення стій кого еко но міч ного 
роз витку Чор но морсь кого регі ону спри яти 
спіль ним нау ко вим про ек там та інже нер ним 
роз роб кам у цих сфе рах за участі про мис ло-
вих під при ємств, нау ково-дос лід них орга ні за-
цій та інсти ту тів, а також ство рити май дан-
чики для обміну на пос тій ній основі дос ві дом 
і знан нями. М. Бур бак під крес лив, що Укра-
їна готова над авати всі наявні мож ли вості 
для роз витку регі о наль ного спів ро біт ництва, 
вклю ча ючи потен ціал дос лід них і нау ко-
вих інсти ту тів (Мак сим Бур бак взяв участь 
у засі данні Мініст рів транс порту країн-
чле нів Орга ні за ції Чор но морсь кого еко но-
міч ного спів ро біт ництва // Мініс терство 
інфра струк тури Укра їни (http://www.mtu.
gov.ua). – 2014. – 18.04).

***
На у ково-тех нічна рада (НТР) ДП НАЕК 

«Енер го а том» вирі шила звер ну тися 
до Мініс терства енер ге тики та вугіль ної 
про мис ло вості Укра їни з про по зи цією орга-
ні зу вати роз робку Дер жав ної про грами 
пово дження з від пра цьо ва ним ядер ним 
пали вом (ВЯП) 

Таке рішення було при йн ято за резуль та-
тами засі дання НТР на тему: «Пово дження 
з від пра цьо ва ним ядер ним пали вом після 
досяг нення ним гра нич ного тер міну збе рі-
гання в ССВЯП ЗАЕС».

Крім того, НТР пла нує роз ро бити Про граму 
про ве дення дос лі джень сухого збе рі гання від-
пра цьо ва них теп ло ви ді ля ю чих збі рок (ВТВЗ) 
із під ви ще ним виго ран ням і палива нових 
моди фі ка цій. Рада так само вва жає за необ-
хідне під го ту вати обґрун ту вання для вклю-
чення в Інвес ти ційну про граму ДП «НАЕК 
«Енер го а том» захо дів з модер ні за ції та доос-
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на щення Сухого схо вища від пра цьо ва ного 
ядер ного палива (ССВЯП) ВП ЗАЕС необ хід-
ним облад нан ням.

За резуль та тами засі дання НТР іні ці ю-
ва тиме в Ком па нії роботу з удо ско на лення 
нор ма тивно-пра во вої бази у сфері пово-
дження з ВЯП АЕС Укра їни («Енер го а том» 
іні ціює напра цю вання дер жав ної про грами 
пово дження з від хо дами ядер ного палива 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2014. – 4.04).

***
Ком па ния Shell и Бри танс кий Совет 

в Укра ине при гла сили уни вер си теты, 
научно-ис сле до ва тель с кие инс ти туты, 
непра ви тель ст вен ные и общест вен ные 
орга ни за ции к учас тию в кон курсе для 
содейст вия раз ведке и добыче газа нетра-
ди ци он ных источ ни ков в Укра ине. Побе-
ди тели кон курса полу чат гра нты в раз мере 
от 10 тыс. до 50 тыс. дол. Окон ча тель ный 
срок подачи про е к т ных пред ло же ний – 14 мая 
2014 г.

Кон курс вхо дит в про грамму «Укра инс-
кий инс ти тут газа нетра ди ци он ных источ ни-
ков». Его задача – содейст во вать обмену опы-
том укра инс ких и иност ран ных пар т не ров 
в сфере добычи нетра ди ци он ных угле во до ро-
дов, повы сить уро вень зна ний, уме ний и ква-
ли фи ка ции спе ци а лис тов в этой сфере, найти 
инно ва ци он ные реше ния для ответст вен ной 
раз ра ботки газа нетра ди ци он ных источ ни-
ков в Укра ине, а также улуч шить осве дом лен-
ность общест вен ности по воп ро сам ответст-
вен ной раз ра ботки угле во до ро дов.

Темы кон кур са: При ро д ный газ как источ-
ник энер гии в Укра и не; Луч шие миро вые 
прак тики защиты окру жа ю щей среды при 
реа ли за ции про ек тов по раз ведке и добыче 
нетра ди ци он ных угле во до ро дов; Соци ально-
эко но ми чес кие пре и му щества от реа ли за ции 
про ек тов по раз ведке и добыче нетра ди ци-
он ных угле во до ро дов для мес т ных общин, 
района и региона.

Как отме тили в ком па нии, орга ни за ции, 
жела ю щие при нять учас тие в кон курсе, дол-

жны подать про е к т ные пред ло же ния в рам-
ках одной из пред ло жен ных тем. Побе ди тели 
будут отоб раны в соот ветст вии с рядом кри-
те риев, ука зан ных в при гла ше нии на учас тие 
в кон курсе – напри мер, акту аль ность резуль-
та тов для раз ви тия про ек тов в сфере нетра ди-
ци он ных угле во до ро дов в Укра ине, цен ность 
про екта для улуч ше ния инфор ми ро ван ности 
общест вен ности, вов ле че ние раз ли ч ных пар т-
не ров. Пред ло же ния могут вклю чать научно-
ис сле до ва тель с кие работы, семи нары и кру г-
лые столы с иност ран ными и укра инс кими пар-
т не рами, мероп ри я тия по сбору необ хо ди мых 
дан ных. Обя за тель ным ком по нен том заявки 
явля ется план по расп рост ра не нию полу-
чен ных резуль та тов среди общест вен ности – 
напри мер, через СМИ либо путем орга ни за ции 
обра зо ва тель ных семи на ров и т. д.

Справка. «Укра инс кий инс ти тут газа 
нетра ди ци он ный источ ни ков» – это про ект, 
реа ли зу е мый ком па нией Shell в рам ках выпол-
не ния сог ла ше ния о расп ре де ле нии угле во до-
ро дов, кото рые будут добы ваться в пре де лах 
участка Юзовс кий пло щади (Харь ковс кая 
и Донец кая обл.). Час тью про екта явля ется 
изу че ние нетех ни чес ких аспек тов поиска 
и добычи газа нетра ди ци он ных источ ни ков. 
Дан ный нетех ни чес кий ком по нент фоку си ру-
ется на повы ше нии уровня зна ний в области 
раз ведки и добычи угле во до ро дов и изу че нии 
эко но ми чес ких, эко ло ги чес ких и соци аль ных 
аспек тов вли я ния таких про ек тов на раз ви-
тие страны в целом и общин на реги о наль-
ном и мест ном уров нях (Гри щенко А. Ком-
па ния «Shell» объ я вила кон курс среди уни-
вер си те тов // STATUS QUO (http://www.
sq.com.ua/rus/news/obschestvo/22.04.2014/
shell_obyavila_konkurs_sredi_universitetov/
ин с ти тут/). – 2014. – 22.04).

Між на род ний дос від

Ми ро вой опыт исполь зо ва ния отхо-
дов сель с кого хозяйства для про из водства 
энер гии

Се годня в мире уже накоп лен дос та-
точно боль шой опыт исполь зо ва ния рас ти-
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<…> Доля рас ти тель ных отхо дов агро-
сек тора, кото рая может быть исполь зо-
вана для про из водства энер гии

Од ним из важ ней ших воп ро сов явля-
ется то, какую долю потен ци ала соломы и дру-
гих рас ти тель ных отхо дов агро сек тора можно 
исполь зо вать для про из водства энер гии, при-
ни мая во вни ма ние, в пер вую оче редь, пот-
реб ности рас те ни е водства и живот но водства. 
Для ответа на этот воп рос необ хо димо расс-
мот реть сущест ву ю щие исс ле до ва ния по этой 
про блеме и прак ти чес кий опыт дру гих стран.

В Евро пейс ком Союзе и вообще в мире 
наи боль ший опыт энер ге ти чес кого исполь-
зо ва ния соломы имеет Дания. В этой стране 
из общего объ ема соломы 27 % ути ли зи ру ется 
в качестве топ лива, 18 % исполь зу ется в каче-
стве корма для скота, 13 % идет на подс тилку 
для скота и сво бо д ный оста ток сос тав ляет 
42 %.

В Вели коб ри та нии 40 % уро жая соломы 
пше ницы измель ча ется и запа хи ва ется 
в почву, 30 % исполь зу ется на подс тилку 
и корм скоту, 30 % фер меры про дают на сто-
рону дру гим пот ре би те лям, в том числе 
3 % – для нужд элект рос тан ции мощ но с-
тью 38 МВт. В Китае еже годно обра зу ется 
600 млн т соломы, из кото рых 1 % исполь зу-
ются в качестве топ лива на элект рос тан циях.

В Укра ине, по оцен кам Био э нер ге ти чес кой 
ассо ци а ции Укра ины (БАУ), выпол нен ным 
для 2012 г., для про из водства энер гии и тве р-
дых био топ лив исполь зо ва лось 0,6 % соб ран-
ного объ ема соломы.

Ис сле до ва ние воз мож ности устой чи вого 
при ме не ния соломы в энер ге ти чес ких целях 
недавно было про ве дено в Гер ма нии Реги о наль-
ным инс ти ту том сель с кого хозяйства Тюрин-
гии (TLL), Немец ким исс ле до ва тель с ким цен-
тром по воп ро сам био ма ссы (DBFZ) и Цен-
тром Гель м гольца по эко ло ги чес ким исс ле до-
ва ниям (UFZ). По его резуль та там, из 30 млн 
т соломы зер но вых, обра зу ю щихся в Гер ма-
нии еже годно, 16 % ути ли зи ру ется на нужды 
живот но водства, а 30 % можно исполь зо вать 
на энер ге ти чес кие цели. Ана ло ги ч ные исс-
ле до ва ния для Гре ции и Шве ции пока зали, 

тель ных отхо дов агроп ро из водства, в пер-
вую оче редь соломы, в энер ге ти чес ких 
целях. При знан ным лиде ром этого сек тора 
био э нер ге тики явля ется Дания, где из еже-
годно обра зу ю щихся 6 млн т соломы около 
1,5 млн т сжи га ются для про из водства энер-
гии. Сей час в Дании рабо тает более 10 тыс. 
фер мерс ких кот лов на соломе (0,1–1,0 МВт) 
и около 55 котель ных в сис теме центра ли-
зо ван ного теп лос наб же ния (0,5–12 МВт). 
Кроме того, 8 ТЭЦ (2–28 МВт) и 4 элект-
рос тан ции сов местно с соло мой исполь-
зуют дре вес ную щепу, тве р дые быто вые 
отходы или иско па е мые топ лива (уголь, 
при ро д ный газ).

В Вели коб ри та нии рабо тает одна 
из самых кру п ных в мире элект рос тан ций 
на соломе – 38 МВт. До 10 % общего объ ема 
топ лива сос тав ляют также дру гие виды био-
ма ссы и при ро д ный газ. Две элект рос тан ции 
на соломе (25 и 16 МВт) эксп лу а ти ру ются 
в Испа нии. В Польше дейст вуют около 100 кот-
лов малой мощ ности на соломе (по 100 кВт) 
и более 40 неболь ших и сред них котель ных 
в сис теме центра ли зо ван ного теп лос наб же-
ния (0,5–7 МВт).

В Шве ции сегодня рабо тает срав ни тельно 
неболь шое коли чество фер мерс ких кот лов 
на соломе и кот лов в сис теме центра ли зо-
ван ного теп лос наб же ния. Стро ится круп-
ная ТЭЦ на био массе (110 МВт на дре вес ной 
щепе, 45 МВт на соло ме). Тех но ло гии про из-
водства энер гии из соломы активно раз ви ва-
ются также в Китае. Ком па ния DPCleanTech 
в период 2006–2012 гг. пост ро ила в стране 
34 элект рос тан ции на соломе общей мощ но с-
тью 1200 МВтэ.

Рас ти тель ные отходы широко при ме ня-
ются в Европе и Север ной Аме рике также 
для про из водства твер дого био топ лива. 
В част ности, гра нулы из соломы про из во-
дятся в Литве, Вели коб ри та нии, Эсто нии, 
Польше, Канаде, США; бри кеты из соломы – 
в Эсто нии, Дании, Канаде, Литве и т. д. Аме-
ри канс кие ком па нии пред ла гают на рынке 
гра нулы из отхо дов про из водства куку рузы 
на зерно.
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что для энер ге тики можно брать 15 % и 60 % 
обра зо ван ной соломы, соот ветст венно, тогда 
как дру гая часть дол жны остаться на поле для 
под дер жа ния пло до ро дия почвы.

Для Евро со юза в целом было про ве дено 
около десятка исс ле до ва ний по воп росу энер-
ге ти чес кого при ме не ния рас ти тель ных отхо-
дов. По их резуль та там, на энер ге ти чес кие 
нужды можно исполь зо вать 25–50 % уро жая 
соломы и пож ни в ных остат ков куку рузы 
на зерно, 30–50 % отхо дов про из водства под-
сол неч ника, а осталь ная био масса должна 
оста ваться на полях. Исс ле до ва ния, выпол-
нен ные для усло вий США, пока зали, что для 
про из водства энер гии/би о топ лива можно 
исполь зо вать 30–60 % общего объ ема соломы 
и отхо дов про из водства куку рузы на зерно.

В Укра ине сущест вуют раз ли ч ные, иногда 
прямо про ти во по ло ж ные пози ции отно си-
тельно воз мо ж ных направ ле ний исполь зо ва-
ния соломы и дру гих рас ти тель ных остат ков. 
Мно гие спе ци а ли сты в области поч во ве де ния 
и зем ле де лия счи та ют, что прак ти чески вся 
солома должна быть остав лена в поле для под-
дер жа ния и восп ро из водства пло до ро дия 
почв. По мне нию дру гих экс пер тов, в Укра ине 
есть избы ток соломы, кото рый можно вов лечь 
в топ ливно-энер ге ти чес кий баланс.

Из вес тен ряд нау ч ных исс ле до ва ний, 
выпол нен ных укра инс кими спе ци а лис тами, 
о воз мож ности и целе со об раз ности исполь-
зо ва ния соломы и дру гих отхо дов агро-
сек тора для про из водства энер гии. По их 
резуль та там, для пот реб нос тей энер ге тики 
можно брать в сред нем 20–40 % общего 
объ ема соломы в зави си мости от ситу а-
ции в кон к рет ном хозяйстве. Иногда этот 
про цент может быть даже больше (Геле-
туха Г., Желез ная Т. Миро вой опыт исполь-
зо ва ния отхо дов сель с кого хозяйства для 
про из водства энер гии // Эко ло гия предп ри я-
тия. – 2014. – № 3. – С. 56–57, 63–65).

***
Ки тай уско рил гра фик стро и тель ства 

пер вой в мире атом ной элект рос тан ции, 
рабо та ю щей на тории

Пра ви тель ство КНР начало раз ра ботку 
тори е вого реак тора в 2013 г. Изна чально 
на это отво ди лось 25 лет. Однако на днях 
стало известно, что китайс кие власти расс-
чи ты вают ввести реак тор в эксп лу а та цию 
уже через 10 лет. Тем самым они наме рены 
как можно быст рее сни зить зави си мость эко-
но мики от уголь ных элект рос тан ций, чтобы 
умень шить выб росы в атмос феру.

По сло вам про фес сора Ли Чжуна, рабо-
та ю щего над про ек том, ранее пра ви тель ство 
было заин те ре со вано в раз ви тии ядер ной 
энер ге тики из-за нех ватки энер гии. Сей час 
осно в ным сти му лом явля ется жела ние умень-
шить смог.

В январе Китайс кая ака де мия наук соз дала 
в Шан хае рас ши рен ный научно-ис сле до ва-
тель с кий центр, кото рый будет рабо тать над 
соз да нием про мы ш лен ного реак тора на расп-
ла вах тори е вых солей. Ли Чжун отме тил, что 
ядер ная энер гия пре дос тав ляет единст вен ное 
реше ние для замены уголь ной гене ра ции и на 
торий воз ла га ются боль шие надежды.

2013 г. в Китае был офи ци ально назван 
годом тория. На раз ра ботки в сфере тори е вой 
энер ге тики Китайс кой ака де мии наук было 
выде лено 350 млн дол. Над этими исс ле до ва-
ни ями в прош лом году рабо тали 140 спе ци а-
лис тов, к 2015 г. их число должно уве ли читься 
до 700.

По мимо эко но ми чес ких и эко ло ги чес ких 
сооб ра же ний, у китай цев есть еще один повод 
спе шить с раз ра бот кой реак то ров на тории. 
КНР хочет запа тен то вать наи бо лее перс пек ти-
в ные тори е вые тех но ло гии, и судя по объ ему 
вкла ды ва е мых инвес ти ций, у нее нема лые 
шансы на успех. Такие пате нты могут стать 
для Пекина сво его рода гео по ли ти чес ким 
ору жием. Он будет решать, с кем делиться 
новыми тех но ло ги ями, а кому отка зы вать.

В 2012 г. Меж ду на род ное аге нтство 
по атом ной энер гии (МАГА ТЭ) обна ро до-
вало отчет, в кото ром при знало, что буду щее 
за торием. «Пока еще нет инф раст рук туры 
для ком мер чес кого изго тов ле ния и пере ра-
ботки тори е вого топ лива. В XXI в. рыно ч ные 
усло вия могут изме ниться таким обра зом, что 
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тори е вые вари а нты ста нут ком мер чески более 
при вле ка тель ными для исполь зо ва ния ядер-
ной энер гии», – гово рится в отчете.

По мимо Китая, раз ра ботку тори е вых реак-
то ров в пос лед ние годы ведут госу дарст вен-
ные или час т ные ком па нии в Бель гии, Индии, 
Нор ве гии, Япо нии. Китайс кий рывок может 

подс тег нуть как эти, так и дру гие страны 
к более масш та б ным инвес ти циям в тори-
е вые тех но ло гии (Виш невс кий Ю. Тори е-
вая энер ге тика – кто пер вый? // biowatt.
com.ua (http://www.biowatt.com.ua/trends/
torievaya-energetika-kto-pervyj/). – 2014. – 
7.04).

Фе де ра тивна Рес пуб ліка Німеч чи на

В. Лок тєв, ака де мік-сек ре тар ВФА НАН 
Укра ї ни, ака де мік НАН України:

«…Сто совно кон кур сів, то, як ми зна ємо, 
наші комі сії най більшу частку часу і великі 
зусилля втра ча ють на про ве дення екс пер-
тизи, яка, як пра вило, здійс ню ється силами 
спів ро біт ни ків тих же інсти ту тів, які при-
йма ють участь в тому чи іншому кон курсі. 
Інакше зро бити ми, на жаль, з різ них при-
чин не може мо… Подібна про це дура нещо-
давно була про ве дена Німець ким дос лід ниць-
ким спів то ва рист вом (DFG). Мова йшла про 
внут рі ш ньо-ні мець кий кон курс з мате рі а лоз-
навства з бюдже том 5 млн євро, а від іб рати 
треба було 10 три річ них про екти – тобто кож-
ний по 500 тис. євро. Було подано 29 зая вок. 
Так от умови.

1. Незва жа ючи на виключно німецькі дос-
лі дження, всі заявки мали бути подані анг-
лійсь кою.

2. Від бірна комі сія – 9 чле нів, з яких нім цем 
був лише один, та й то для того, щоб допо вісти 
керів ництву DFG про резуль тати. При цьому, 
щоб уник нути кон ф лікту інте ресів вже на ста-
дії при йому вилов лю ва лися всі, якщо були, 
спільні статті, які члени від бір ної комі сії могли 
мати з заяв ни ками за останні п’ять років, а від-
но шення «вчи тель-учень» не мали тер міну 
дав нини. 

Це робили чинов ники DFG, але коли це роз-
кри ва лося на засі данні, то від по від ний член 
комі сії мав її поки нути, як міні мум, при обго-
во ренні цього проекту.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3. Кож ний про ект роз гля дався двома заоч-
ними екс пер тами, ім’я яких чле нам Комі сії 
було невідомо.

4. Комі сія засі дала 2 дні. В пер ший день 
заслу хо ву ва лися всі керів ники, які мали 
10 хви лин для допо віді. Після 10-го і 20-го 
проек тів об’яв ля лася годинна перерва на каву 
і додат кове зна йомство чле нів комі сії з пос те-
рами кож ного про екту та питань.

5. Дру гий день – це засі дання комі сії 
і оста точне під ве дення резуль та тів кон курсу. 
Як пише учас ник цього засі дання, воно про-
дов жу ва лося 9 годин.

6. Чи вра хо ву ва лися і як нау ко мет ричні 
дані. Так, на під сум ко вому засі данні спра-
цьо ву вала умова, щоб кож ний керів ник мав 
не менше 10 пуб лі ка цій з теми кон курсу, при-
чому обо в’яз ково нази вався серед ній імпакт-
фак тор жур на лів цих пуб лі ка цій і цитат-ін-
декс.

Зда ва лося б, запро шення та дво денне утри-
мання кош тує дорого, але якщо роз іг ру ється 
сума у 5 млн євро, а аві ак витки, готель і дво-
денні добові кош ту ють не більше 1000 євро 
на особу, що при 8 чле нах комі сії скла дає 
8000 євро, або 0.16 %, то ці витрати мізерні, 
вра хо ву ючи, що закрита екс пер тиза є без кош-
тов ною, як це при йн ято у біль шості нау ко вих 
фондів.

Ми поки ще таке собі дозво лити не можемо, 
проте, спо ді ва юсь, колись до чогось подіб-
ного при йде мо» («Про діяль ність ВФА НАН 
Укра їни у 2013 році».  Допо відь ака де міка-
сек ре таря ВФА НАН Укра їни ака де міка 
НАН Укра їни В. М. Лок тєва // Наці о нальна 
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ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2014. – 4.04).

Рес пуб ліка Азер бай джан

В насто я щее время раз ра ба ты ва ется 
Кон цеп ция раз ви тия Наци о наль ной ака де-
мии наук Азер бай джана (НАНА) до 2020 г., 
опре де ля ются при ори те т ные направ ле ния 
нау ч ных исс ле до ва ний, и эта работа будет 
завер шена в бли жай шее время. Об этом 
18 апреля сооб щил пре зи дент НАНА, ака де-
мик А. Али заде, выс ту пая на общем соб ра нии 
пре зи ди ума Ака де мии наук, пос вя щен ном 
науч ной и научно-ор га ни за ци он ной дея тель-
ности в 2013 г.

По его сло вам, Азер бай джан обла дает 
всеми воз мож нос тями для прев ра ще ния 
страны в нау ч ный центр реги она. Центр 
инфор ма ци он ных ресур сов НАНА, кото рый 
осна щен сов ре мен ными ИКТ-тех но ло ги ями 
и ста нет одной из веду щих биб ли о тек реги-
она, уже пол но с тью готов к эксп лу а та ции.

А. Али заде сооб щил, что при НАНА будут 
соз даны инс ти туты, кото рые зай мутся раз ра-
бот кой новых нау ч ных направ ле ний.

По сло вам А. Али заде, в сфере повы ше ния 
научно-тех ни чес кого потен ци ала Азер бай-
джана был про ве ден ряд реформ, в том числе, 
в соот ветст вии с рас по ря же нием пре зи дента 
И. Али ева, был соз дан Гян джинс кий филиал 
Ака де мии наук.

В свою оче редь ака де ми чес кий сек ре-
тарь, член-кор рес пон дент НАНА Р. Али гу-
лиев, выс ту пая с отче том о дея тель ности 
Ака де мии наук в 2013 г., сооб щил, что 
за отче т ный период в рам ках раз ре ше ния 
162 нау ч ных про блем по 504 темам были 
про ве дены 1402 научно-ис сле до ва тель с-
кие работы, дос тиг нуты 110 резуль та тов. 
Из них в раз ли ч ных сфе рах жизни страны 
были при ме нены итоги 55 нау ч ных исс ле до-
ва ний. За про шед ший год в Ака де мии наук 
защи тили дис сер та ции 24 док тора наук 
и 124 док тора фило со фии, были про ве дены 
68 рес пуб ли канс ких и 45 меж ду на ро д ных 
мероп ри я тий.

По сло вам Р. Али гу ли ева, в рам ках струк-
ту р ных реформ в Ака де мии наук были соз-
даны Центр био фи зики и смарт-ма те ри а-
лов, Инс ти туты нефти и газа, моле ку ляр ной 
био ло гии и био тех но ло гий, исто рии науки 
и миро вой поли тики. Наряду с этим, из назва-
ния Инс ти тута фило со фии, соци о ло гии 
и права было уда лено слово «соци о ло гия», 
Денд ра рий в Мар да кя нах был пере и ме но ван 
в Инс ти тут денд ра ло гии, Инс ти тут кибер не-
тики – в Инс ти тут сис тем управ ле ния, Инс ти-
тут гео ло гии – в Инс ти тут гео ло гии и гео фи-
зики, Инс ти тут хими чес ких про блем – в Инс-
ти тут ката лиза и неор га ни чес кой химии, НИИ 
прав чело века – в Инс ти тут кон ф лик то ло гии 
и прав человека.

По его сло вам, из общего числа госу дарст-
вен ных про грамм, кото рые реа ли зу ются 
Ака де мией наук Азер бай джана, осу ще ств-
ле ние трех уже завер шено, а 13 – про дол-
жа ется (При НАНА будут соз даны новые 
инс ти туты // Day.Az (http://news.day.az/
society/483507.html). – 2014. –18.04).

***
При Наци о наль ной ака де мии наук 

Азер бай джана (НАНА) соз дана спе ци аль-
ная комис сия, кото рая будет зани маться 
утверж де нием научно-те ма ти чес ких про-
грамм инс ти ту тов НАНА, что поз во лит 
финан си ро вать их в новом фор мате. Об 
этом на соб ра нии, пос вя щен ном науч ной 
и научно-ор га ни за ци он ной дея тель ности 
пре зи ди ума НАНА в 2013 г., зая вил пре зи-
дент Ака де мии наук Азер бай джана, ака де-
мик А. Ализаде.

По его сло вам, неко то рые научно-те ма ти-
чес кие про гра ммы ряда инс ти ту тов НАНА 
затра ги вают при ми ти в ные воп росы и не 
соот ветст вуют тре бо ва ниям вре мени. Пре-
зи дент НАНА отме тил, что для того, чтобы 
исп ра вить соз дав шу юся ситу а цию, при Ака-
де мии наук Азер бай джана соз дана спе ци аль-
ная комис сия, кото рая на кон курс ной основе 
будет при ни мать научно-те ма ти чес кие про-
гра ммы инс ти ту тов. Только те про гра ммы, 
кото рые прой дут кон ку р с ный отбор, будут 
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финан си ро ваться из гос бю джета, под черк-
 нул он.

А. Али заде также сооб щил, что в насто я-
щее время в Азер бай джане рас ши ря ется дея-
тель ность нау ч ных экс пе ди ций. Но сущест-
вует одна про блема, заклю ча ю ща яся в их спе-
ци аль ном финан си ро ва нии. Для этого направ-
лено соот ветст ву ю щее обра ще ние в Каби нет 
минист ров рес пуб лики.

Пре зи дент НАНА также доба вил, что 
изме нены назва ния ряда инс ти ту тов Ака де-
мии наук. По его сло вам, изме не ние назва ний 
прес ле до вало цели перес мот реть направ ле-
ния работы инс ти ту тов, пере нап ра вить ход 
их нау ч ных исс ле до ва ний и так далее.

А. Али заде сооб щил, что в сен тябре теку-
щего года в стране для про па га нды дос ти же-
ний азер бай джанс кой науки пла ни ру ется про-
ве де ние пер вого Бакинс кого науч ного фес ти-
валя, а в декабре – Пер вого съезда уче ных 
Азер бай джана (При НАНА будут соз даны 
новые инс ти туты // Day.Az (http://news.day.
az/society/483507.html). – 2014. –18.04).

Рес пуб ліка Біло русь

В Наци о наль ной ака де мии наук Бела-
руси с учас тием главы госу дарства прошло 
сове ща ние по воп ро сам раз ви тия науки. 
Кроме пре зи дента на встречу с уче ными при-
были члены пра ви тель ства, руко во ди тели 
адми нист ра ции пре зи дента РБ, минис терств 
и ведомств, круп ней ших про мы ш лен ных 
предп ри я тий, рек торы вузов. Всего в кон фе-
ренц-зале пре зи ди ума НАНБ соб ра лось более 
400 человек.

По сло вам главы госу дарства, Бела русь 
нахо дится в усло виях, похо жих на те, в кото-
рых раз ви ва лись Япо ния, Южная Корея, 
Син га пур. Бела русь не богата при ро д ными 
ресур сами, зато имеет мощ ный интел лек ту-
аль ный потен циал, тол ко вых спе ци а лис тов. 
Однако пока в стране нет дос ти же ний миро-
вого уровня ни в одном из высо ко тех но ло ги-
ч ных направ ле ний. Дос ти же ния бело рус ских 
уче ных, о кото рых часто гово рится в СМИ, 
к при меру, по соз да нию супер ко м пь ю тера, 

спут ника, лекарства от рака, центра кле то-
ч ных тех но ло гий, по выра щи ва нию транс-
ген ных коз явля ются важ ными нова ци ями 
в масш табе страны, но далеко не резуль та-
тами миро вого уровня.

Как счи тают экс пе рты, в числе гла в ных 
про блем, тор мо зя щих раз ви тие бело рус ской 
науч ной сфе ры, – низ кая нау ко ем кость ВВП 
и паде ние прес тижа карь еры уче ного. Пре зи-
дент сог ла сился, что рас ходы от ВВП на науку 
в рес пуб лике дейст ви тельно ниже, чем в стра-
нах – лиде рах научно-тех ни чес кого про гресса. 
Однако за рубе жом льви ную долю рас хо дов 
на науку сос тав ляют не бюдже т ные деньги, 
а средства кор по ра ций и фирм. «У нас же, – 
под черк нул А. Лука шен ко, – такой источ ник 
финан си ро ва ния исполь зу ется недо ста точно. 
В Бело рус сии доля инно ва ци онно акти в ных 
предп ри я тий сос тав ляет около 26 %, в стра нах 
Евро со юза она дохо дит до 80 %. В чем дело? 
Руко во ди тели не видят перс пек тив от при ме-
не ния нау ч ных резуль та тов, или само каче-
ство исс ле до ва ний их не удов лет во ря ет?».

Пред се да тель пре зи ди ума НАНБ ака де-
мик В. Гуса ков отме тил, что бело рус ская 
наука стала при клад ной и дейст вует рука 
об руку с про из водст вом. Так, в 2013 г. около 
86 % затрат на науку в НАНБ было направ лено 
на при кла д ные исс ле до ва ния и раз ра ботки. 
Прак ти чески весь объем средств, выде ля е мых 
из гос бю джета, возв ра ща ется обратно в целе-
вые бюдже т ные фонды в виде нало гов и сбо-
ров, упла чи ва е мых ака де ми чес кими орга ни-
за ци ями. В прош лом году менее трети общего 
объ ема работ, выпол нен ных НАНБ, финан си-
ро ва лось из гос бю джета.

В. Гуса ков также обра тил вни ма ние 
на тре вож ную тен ден цию ста ре ния кад ров 
выс шей ква ли фи ка ции. Доля док то ров наук 
пен си он ного воз раста сос тав ляет свыше 76 %. 
По его мне нию, это свя зано с непрес тиж но-
с тью науч ного труда у моло дежи. О непо-
пуляр ности карь еры уче ного среди моло дежи 
гово рил и рек тор Бело рус ского госу дарст вен-
ного эко но ми чес кого уни вер си тета В. Шимов. 
По его сло вам, труд моло дого уче ного в стране 
сегодня не моти ви ро ван, оттого отсутст вует 
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при ток в аспи ран туру луч шей моло дежи, 
кото рая все чаще выби рает работу в бизнесе.

Спи кер вер х ней палаты пар ла мента ака-
де мик А. Руби нов гово рил о гума ни тар ной 
про бле ма тике. Он счи тает, что сегодня страна 
должна сос ре до то читься на таких воп ро сах, 
как фор ми ро ва ние иде о ло гии, само и ден ти-
фи ка ции граж дан. В связи с этим он пред ло-
жил соз дать вместо сущест ву ю щих инс ти ту-
тов гума ни тар ного отде ле ния три кру п ных 
центра: бело рус ской куль туры и лите ра туры, 
исто рико-со ци аль ных про блем и стра те ги чес-
ких исс ле до ва ний. Пос лед ний, по его мне нию, 
осо бенно важен для про ра ботки перс пек ти в-
ных пла нов раз ви тия Бела руси и дол жен обес-
пе чить ана ли тику, про гнозы в области эко но-
мики, стра но ве де ния, меж ду на ро д ных отно-
ше ний, дру гих воп ро сов, свя зан ных с раз ви-
тием страны.

Под водя итоги сове ща ния, А. Лука шенко 
отме тил, что далеко не все в сис теме управ ле-
ния науч ной сфе рой его уст ра и вает. Сегодня 
функ ции управ ле ния расп ре де лены между 
НАНБ, Гос ко ми те том по науке и тех но ло-
гиям и дру гими струк ту рами. На деле же 
нередко имеет место дуб ли ро ва ние их функ-
ций в таких воп ро сах, как финан си ро ва ние 
науч ной дея тель ности, конт роль за исполь-
зо ва нием бюдже т ных средств, про ве де ние 
госу дарст вен ной научно-тех ни чес кой экс-
пер тизы.

«Меж ве домст вен ной коор ди на цией 
в науке должна зани маться, видимо, Наци-
о наль ная ака де мия наук. Однако она слабо 
справ ля ется с этой функ цией, сос ре до то чив-
шись в основ ном на внут рен них про бле мах. 
Непо нятно, чего не хва тает: авто ри тета, жела-
ния рабо тать или, может быть, адми нист-
ра тив ного ресур са?» – заме тил пре зи дент. 
В связи с этим появ ля ются пред ло же ния соз-
дать еди ный орган госу дарст вен ного управ ле-
ния науч ной сфе рой, к при меру Минис терства 
обра зо ва ния и науки. Глава госу дарства пору-
чил пра ви тель ству и НАНБ расс мот реть воп-
рос о совер шенст во ва нии госу дарст вен ного 
управ ле ния нау кой в стране. А. Лука шенко 
под черк нул, что готов пойти на любые рефо-

рмы, глав ное, чтобы был поло жи тель ный 
резуль тат.

Прин ци пи ально иными, по мне нию бело-
рус ского пре зи дента, дол жны стать вза и мо-
от но ше ния госу дарства и нау ч ных орга ни-
за ций. Уче ные дол жны иметь кон к рет ную 
задачу и рабо тать на тот резуль тат, в кото ром 
заин те ре со вана страна. В качестве при мера 
эффек тив ности подоб ной прак тики пре зи дент 
при вел опыт СССР, где сна чала пра ви тель ство 
ста вило задачи, а затем для их реше ния соз да-
ва лись инс ти туты, заку па лось обо ру до ва ние 
и при вле ка лись спе ци а ли сты. Пре зи дент отме-
тил, что «нужно воз ро дить сис тему госу дарст-
вен ного заказа в нау ке… Если этого не про и-
зой дет, уче ные так и будут зани маться исс ле-
до ва ни ями зачас тую по над уман ным темам».

Глава госу дарства сооб щил также, что 
в даль ней шем из бюджета про дол жится 
финан си ро ва ние только тех направ ле ний, где 
сло жи лись изве с т ные нау ч ные школы, напри-
мер, оптики, лазер ной физики, теп ло фи зики, 
био ор га ни чес кой химии и мате ри а ло ве де ния. 
Однако судить о резуль та тив ности работы 
уче ных в этой области будут по меж ду на ро д-
ным кри те риям.

Осо бое вни ма ние в своем выс туп ле-
нии А. Лука шенко уде лил раз ви тию НАНБ. 
По его мне нию, ака де ми чес кая наука при-
звана обес пе чить опе ре жа ю щие темпы раз-
ви тия про из водств пятого и шес того тех но ло-
ги чес ких укла дов, кото рые в буду щем дадут 
мак си маль ный эко но ми чес кий эффект. Жизнь 
сегодня ста вит перед Ака де мией наук новые 
обще го су дарст вен ные задачи – это науч ное 
соп ро вож де ние масш та б ных инно ва ци он ных 
про ек тов, таких как исполь зо ва ние сис темы 
дис тан ци он ного зон ди ро ва ния Земли, стро и-
тель ство Бело рус ской АЭС, раз ви тие био тех-
но ло ги чес кой отрасли, нано ин дуст рии, про-
из водства микро- и опто э лект ро ники.

Од нако в нынеш них усло виях, отме тил 
глава госу дарства, Ака де мии наук предс тоит 
решить воп росы опти ми за ции струк туры 
и штат ной чис лен ности своих орга ни за ций. 
В НАНБ сегодня рабо тают более 17 тыс. чело-
век, из кото рых исс ле до ва тели сос тав ляют 
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лишь треть. Поэ тому пре зи дент пору чил 
пра ви тель ству и ака де мии в нынеш нем году 
при нять меры по сок ра ще нию штат ной чис-
лен ности финан си ру е мых из бюджета сот-
руд ни ков НАНБ и ее под ве домст вен ных орга-
ни за ций. Выс во бо див ши еся средства ста нут 
источ ни ком повы ше ния зар платы (Юрин 
А. Маяки и брил ли а нты. Пре зи дент задал 
ори ен тиры уче ным // Поиск (http://www.
poisknews.ru/news/sng/10017/). – 2014. – 
18.04).

См. так же: 

Бе ляев Н. Три усло вия для пол ного сча-
с тья бело рус ской науки // Naviny.by. Бело-
рус ские новости (http://naviny.by/rubrics/
economic/2014/04/12/ic_articles_113_185195/). – 
2014. – 12.04;

Спа сюк Е. Нау кой дол жны зани маться 
про фес си о налы, а не пре зи де нтс кие спич рай-
теры // Naviny.by. Бело рус ские новости (http://
naviny.by/rubrics/society/2014/04/01/ic_articles_1
16_185090/). – 2014. – 1.04;

Ко ро вен кова Т. Лука шенко: Ни о какой 
реор га ни за ции НАН или прев ра ще нии 
ее в общест вен ную орга ни за цию речи 
не идет // Бела ПАН (http://belapan.com/archive/
2014/04/01/692190/). – 2014. – 1.04.

Ро сійська Феде ра ція

27 марта 2014 г. на общем соб ра нии Рос-
сийс кой ака де мии наук был при нят новый 
устав этой орга ни за ции. Доку мент отп рав-
лен на утверж де ние в пра ви тель ство. Оно, 
в свою оче редь, должно до 27 мая утвер дить 
устав РАН. Или не утвер дить. На дан ный 
момент ника ких заме ча ний по поводу пред-
став лен ного ака де мией доку мента из пра ви-
тель ства не пос ту пало. Вроде бы это должно 
радо вать уче ных. Но перс пек тивы утверж де-
ния устава в том виде, как его пред ста вили 
ака де мики, оста ются, судя по всему, весьма 
туман ными.

Так почему же пра ви тель ство не торо пится 
с утверж де ни ем?

По мне нию дирек то ров неко то рых ака де-
ми чес ких инс ти ту тов, ничего страш ного нет 
в том, что пра ви тель ство вне сет свои поп-
равки в устав РАН. «Расс мот рим, под ра бо-
таем устав и при мем», – над еются ака де мики. 
По све де ниям же «Неза ви си мой Газе ты», уже 
готов пра ви тель ст вен ный вари ант устава 
РАН. Нова ции в нем – это уже не просто 
редак ци он ные поправки…

Ха рак терно в этом плане заяв ле ние, кото-
рое сде лал министр обра зо ва ния и науки 
РФ Д. Лива нов. Новый устав объ е ди нен-
ной РАН, при ня тый ака де ми ками, не соот-
ветст вует закону и будет дора бо тан, зая вил 
министр. По Лива нову, устав про ти во ре чит 
феде раль ному зако но да тель ству по целому 
ряду пози ций. Глав ная пре тен зия – избы то-
ч ные пол но мо чия ака де мии, пре дус мот рен-
ные в уставе. Напри мер, по сло вам Д. Лива-
нова, «в РАН очень хотят зани мать ся… таким 
стран ным видом дея тель ности, как ока за ние 
риту аль ных услуг». На самом деле в уставе 
речь идет о «цере мо ни аль ных мероп ри я-
ти ях».

Судя по всему, устами министра гово-
рит кол лек тив ное пра ви тель ст вен ное под-
соз на тель ное – добить Ака де мию наук или 
по край ней мере сде лать ее абсо лютно пос-
луш ной пра ви тель ст вен ным чинов ни кам. 
Осоз нан ная же цель – ради чего это надо сде-
лать – до сих пор оста ется неар ти ку ли ро ван-
ным жела нием. Именно – на уровне под соз-
на тель ного жела ния. И вряд ли их убеж дает 
такая ста тис тика: от всего финан си ро ва ния 
науки в стране на Ака де мию наук при хо дится 
17 %; при этом РАН выдает больше 50 % всей 
науч ной про дук ции.

В этой связи понятно, почему руко-
водство РАН одной из своих локаль ных побед 
при обсуж де нии в прош лом году Закона 
«О реформе Ака де мии наук…», счи тает то, 
что соз дан ное Феде раль ное аге нтство нау ч-
ных орга ни за ций (ФАНО) под чи ня ется непос-
редст венно пра ви тель ству, а не Минис терству 
обра зо ва ния и науки РФ.

Од нако вряд ли со сто роны ФАНО 
можно ожи дать «союз ни чес ких» настро е-
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ний по отно ше нию к Ака де мии наук. В луч-
шем слу чае – сдер жан ный нейт ра ли тет. И это 
тоже понятно. Сегодня ака де ми чес кое хозяй-
ство, под ве домст вен ное ФАНО, нас чи ты вает 
около 35 тыс. объ ек тов. И только около трети 
из этого числа пра вильно оформ лены. Неда-
ром даже осто ро ж ные опти ми сты в ака де ми-
чес кой среде отме чают неве ро ятно воз рос-
ший вал сугубо бюрок ра ти чес кой, бес смы-
с лен ной отчет ности, обру шив шийся на инс-
ти туты после соз да ния ФАНО. Такого изо би-
лия бумаг даже Госп лан СССР себе не поз во-
лял. Впро чем, вот это-то как раз нор маль ная 
среда оби та ния чинов ни ков. Но абсо лютно 
ненор маль ная для науч ного сооб щества, 
ради инте ре сов кото рого вроде бы вся 
реформа РАН и зате ва лась (Почему до сих 
пор не утверж ден устав РАН // Рос сийс-
кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/
showdnews.aspx?id=3064 f79 d-5 de9–4 fe9-
b4 cc-860 cae56 ee91). – 2014. – 22.04).

См. также:

Волч кова Н. Просто про це дура? В РАН над-
еются на утверж де ние устава // Поиск (http://

w w w. p o i s k n e w s . r u / t h e m e / s c i e n c e -
politic/9947/). – 2014. – 18.04;

Алек сандр Неки пе лов: «Вер нуть науч-
ное само уп рав ле ние» // Рос сийс кая ака-
де мия наук (http://www.ras.ru/digest/
showdnews.aspx?id=ceb489 e5–599 f-4 cc0–
91 fc-84 df42 fd1990). – 2014. – 14.04;

РАН опро вергла слухи о новом уставе 
// СО РАН (http://www.copah.info/articles/
overview/ran-oprovergla-slukhi-o-novom-
ustave). – 2014. – 11.04;

«РАН хочет зани маться ока за нием риту-
аль ных услуг» // Извес тия (http://izvestia.ru/
news/568958). – 2014. – 10.04;

Волч кова Н. Из мину сов в плюсы? Реформа 
спло тила уче них // Поиск (http://www.poisknews.
ru/theme/science-politic/9767/). – 2014. – 4.04;

Ос тав лять инс ти туты один на один 
с чинов ни ками – плохо // Рос сийс кая ака де-
мия наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.
aspx?id=f80 c0577-e4 c3–401 f-b3 ff-9640 c1 bf7
420). – 2014. – 4.04;

Устав РАН: пос лед нее слово за пра ви тель-
ст вом // Центр поли ти чес кого ана лиза (http://
tass-analytics.com/stories/ustav-ran-poslednee-
slovo-za-pravitelstvom). – 2014. – 4.04.

Ви три ховська О. П. Мето дика навчання 
еко но міч них дис цип лін : моног ра фія / 
О. П. Витри ховська – К. : ЦП «Ком п ринт», 
2013. – 225 с.

У моног ра фії здійс нено ціліс ний істо-
рико-пе да го гіч ний ана ліз змісту, форм 
і мето дів навчання еко но міч них дис цип лін, 
дове дено, що звер нення до зару біж них над-
бань значно роз ши рить мож ли вості вдос ко-
на лення змісту сучас ної сис теми навчання 
еко но міч них дис цип лін, окрес лено перс-
пек тиви вико рис тання набу того дос віду 
в умо вах роз бу дови наці о наль ної сис теми 
еко но міч ної освіти. Детально про ана лі-
зо вано сучасні тео ре тичні, мето до ло гічні 

НОВІ НАД ХОДЖЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

про блеми, роз крито орга ні за ційні форми 
та сучасні під ходи до вдос ко на лення мето-
дики навчання еко но міч них дис цип лін.

Мо ног ра фія при зна чена для дос лід ни ків 
про блем вдос ко на лення мето дики навчання 
еко но міч них дис цип лін та нау ково-пе да го-
гіч них пра ців ни ків вищих навчаль них закла-
дів, які цікав ляться під го тов кою фахів ців 
з еко но міки.

Мо ног ра фія може бути вико рис тана 
у вищих навчаль них закла дів при під го товці 
педа го гіч них кадрів.

Шифр збе рі гання ВА 776 360
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***
Гри го рук П. М. Тео ре тико-ме то до ло-

гічні засади еко но міко-ма те ма тич ного 
моде лю вання про це сів при йн яття мар ке-
тин го вих рішень : моног ра фія / П. М. Гри-
го рук. – Хмель ниць кий : ХмЦНП, 
2014. – 344 с.

У моног ра фії здійс нено роз робку кон-
цеп ції, тео ре тико-ме то до ло гіч них засад 
та інстру мен та рію еко но міко-ма те ма тич ного 
моде лю вання про це сів при йн яття мар ке тин-
го вих рішень в умо вах неви зна че ності та бага-
то мір ності рин ко вого середо вища. Побу до-
вано сис темно-кі бер не тич ний базис про цесу 
при йн яття мар ке тин го вих рішень. Визна чено 
струк туру ана лі тич ного забез пе чення модель-
ної скла до вої базису. Побу до вано орга ні-
за ційно-еко но міч ний меха нізм управ ління 
про це сом при йн яття мар ке тин го вих рішень. 
Роз роб лено кон цеп ту альні поло ження фор-
му вання інфор ма цій ного забез пе чення мар-
ке тин го вих рішень, побу до вано інфор ма ційну 
модель цього про цесу. З’я со вано роль і місце 
інфор ма цій ної тех но ло гії в окре мих про це сах 
при йн яття мар ке тин го вих рішень, побу до вано 
її струк туру. Роз роб лено ком плекс еко но міко-
ма те ма тич них моде лей фор му вання нечіт ких 
від но шень пере ваги для вирі шення завдання 
вибору аль тер на тив, нечіт кої та бага то е тап ної 
опти мі за ції.

Мо ног ра фія орі єн то вана на фахів ців 
у галузі еко но міко-ма те ма тич ного моде лю-
вання, при йн яття рішень, мар ке то ло гів; може 
бути корис ною для сту ден тів та аспі ран тів, 
яких цікав лять зазна чені питання.

ВА 776 459

***
Нова пара дигма мар ке тингу під при-

ємств в умо вах гло ба лі за ції : моног ра фія / 
[М. Я. Мат віїв, О. М. Сохацька, С. В. Дани-
ленко та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Мат ві-
їва, О. М. Сохаць кої. – Тер но піль : ТНЕУ, 
2013. – 416 с.

У моног ра фії про ана лі зо вано нову пара-
дигму мар ке тингу під при ємств на гло баль-
ному ринку; акцен то вано увагу на інно ва цій-

них про дук тах та пос лу гах, здійс нено оцінку 
нема те рі аль них акти вів під при ємств і їх брен-
дів, а також прак тики їх вико рис тання в Укра-
їні; роз роб лено про по зи ції щодо фор му вання 
мар ке тингу пер со налу під при ємств та їх цін-
ності у нема те рі аль них акти вах; сфор мо вано 
умови струк тур ної пере бу дови еко но міки 
Укра їни з ура ху ван ням сві то вого досвіду.

Для нау ков ців, викла да чів, аспі ран тів 
і сту ден тів еко но міч них вищих навчаль них 
закла дів, керів ни ків і мене дже рів під при ємств 
та орга ні за цій.

Шифр збе рі гання ВА 776 412

***
Про хо рова В. В. Фор му вання сис теми 

управ лінсь ких інно ва цій на про мис ло вих 
під при ємст вах на основі синер ге тич ного 
під ходу : моног ра фія / В. В. Про хо рова, 
С. А. Муш ни кова. – X. : НТМТ, 2013. – 264 с.

Ви світ лено сут ність понять «управ лінська 
інно ва ція» та «сис тема управ лінсь ких інно ва-
цій», дос лі джено основні під ходи та методи 
фор му вання та впро ва дження сис теми управ-
лінсь ких інно ва цій на синер ге тич них заса дах 
про мис ло вих під при ємств, запро по но вано 
мето дич ний під хід щодо фор му вання сце-
на ріїв роз витку про мис ло вих під при ємств 
із впро ва дження сис теми управ лінсь ких інно-
ва цій на синер ге тич них заса дах з метою фор-
му вання адек ват ної стра те гії роз витку під-
при ємства.

Шифр збе рі гання ВА 776 451

***
Роз ви ток сис теми управ ління ризи ками 

рин ків фінан со вих пос луг : моног ра фія / 
[Вну кова Н. М. та ін.] ; наук. ред. та кер. 
кол. авт. Н. М. Вну кова ; Харк. нац. екон. 
ун-т ім. Семена Куз неця. – Х. : Екск лю зив, 
2014. – 190 с. : рис., табл.

У моног ра фії роз гля нуті питання роз витку 
сис теми управ ління ризи ками рин ків фінан-
со вих пос луг: визна чено фак тори, що обу мов-
лю ють необ хід ність рефор му вання сис теми 
захисту прав спо жи ва чів на ринку фінан со-
вих пос луг; роз роб лено реко мен да ції бан кам 
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до роз витку перс пек тив них видів інно ва цій-
них пос луг; обґрун то вано тео ре тико- мето-
дичні засади побу дови сис теми управ ління 
ризи ками стра хо вої галузі на базі пру ден цій-
ного регу лю вання, іден ти фі ко вано ризики 
сис теми недер жав ного пен сій ного забез пе-
чення, визна чено спе ци фічні особ ли вості 
бан ківсь кого про ект ного фінан су вання 
та основні види ризи ків, що вини ка ють 
при його реа лі за ції; кла си фі ко вано основні 
фінан сові ризики іпо теч ного кре ди ту вання, 
вста нов лено місце та роль ризи ків лега лі-
за ції дохо дів, одер жа них зло чин ним шля-
хом, або фінан су вання теро ризму в сис темі 
управ ління ризи ками рин ків фінан со вих 
пос луг; обґрун то вано доціль ність запро ва-
дження пру ден цій ного нагляду за діяль-
ністю кре дит них спі лок на основі сис теми 
оцінки ризи ків, забез пе чення належ ного 
рівня капі та лі за ції та гаран ту вання вкла-
дів як під ґрунтя під ви щення рівня ефек тив-
ності їх діяль ності.

Ви дання при зна чене фахів цям ринку 
фінан со вих пос луг, викла да чам, нау ков цям, 
аспі ран там, сту ден там еко но міч них ВНЗ.

Шифр збе рі гання ВА776405

***
Стра те гічне управ ління ресурс ним 

потен ці а лом: кон цеп ція, меха нізм, стра те-
гія : моног ра фія / В. А. Пав лова, О. В. Кузь-
менко, Л. А. Гон чар ; Дніп ро петр. ун-т ім. 
Аль ф реда Нобеля. – Д. : Дніп ро петр. ун-т ім. 
Аль ф реда Нобеля, 2014. – 150 с.

У моног ра фії дос лі джено стан і тен ден-
ції роз витку сфери маши но бу ду вання, роз-
гля нуто зміст і харак те рис тику скла до вих 
ресурс ного потен ці алу, сут ність стра те гіч ного 
управ ління ним на під при ємстві. Запро по-
но вано орга ні за ційно-еко но міч ний меха нізм 
управ ління ресурс ним потен ці а лом, уза галь-
нено мето дичні під ходи до визна чення стра-
те гіч ної від по від ності ресурс ного потен ці алу 
в про цесі його оці ню вання, про ве дено оцінку 
ресурс ного потен ці алу під при ємств. Обґрун-
то вано пріо ри тетні напрями удо ско на лення 
управ ління роз вит ком ресурс ного потен ці алу 

від по відно до пози ції під при ємства на ринку, 
опти мі за цій ної моделі вибору сег мента ринку 
та нау ково-те о ре тич них під хо дів до вибору 
подвій ної стра те гії управ ління ресурс ним 
потен ці а лом.

Мо ног ра фія може бути корисна для нау-
ков ців, викла да чів, керів ни ків вироб ництва, 
фахів ців, які займа ються про бле мами стра-
те гіч ного управ ління ресурс ним потен ці а лом 
під при ємства.

Шифр збе рі гання ВА 776 509

***
Фі нан сове забез пе чення інно ва цій ного 

роз витку Укра їни : моног ра фія / [М. І. Диба, 
О. М. Юрке вич, Т. В. Майо рова, І. В. Вла-
сова та ін.] ; за ред. М. І. Диби, О. М. Юрке-
вич. – К. : КНЕУ, 2013. – 425, [7] с.

У моног ра фії висвіт лено сучасні питання 
інно ва цій ного роз витку в умо вах гло ба лі-
за ції. Основну увагу зосе ре джено на фінан-
со вій скла до вій інно ва цій ного роз витку. 
Сис темно дос лі джено нау кові поло ження 
та мето до ло гічні основи еко но міч ного 
змісту фінан со вого забез пе чення інно ва-
цій ної діяль ності, ролі і впливу інно ва цій 
на еко но мічне зрос тання кра їни. З’я со вано 
особ ли вості фінан су вання інвес ти цій ної 
діяль ності, оці нено сучас ний стан фінан со-
вого забез пе чення інно ва цій ної діяль ності 
в Укра їні на під ставі визна чення тен ден цій 
фінан су вання та ана лізу дер жав них і при-
ват них дже рел фінан со вих ресур сів. Дос лі-
джено вико рис тання поза бю джет них дже-
рел фінан су вання в час тині спря му вання 
інвес ти цій ного потен ці алу фінан со вих уста-
нов в інно ва цій ний про цес та кре ди ту вання 
інно ва цій них про ек тів. Акцен то вано увагу 
на захо дах непря мого сти му лю вання інно-
ва цій ної діяль ності. Обґрун то вано шляхи 
пок ра щення фінан со вого забез пе чення інно-
ва цій ної діяль ності в Україні.

Мо ног ра фія роз ра хо вана на нау ко вих 
пра ців ни ків, викла да чів, фінан сис тів, аспі-
ран тів та сту ден тів вищих навчаль них 
закладів.
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***
Ша пе рен ков А. В. Гро шо вий меха нізм 

фор му вання інно ва цій ного потен ці алу : 
моног ра фія / А. В. Шапе рен ков. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 456 с.

Дос лі джено про блеми тео ре тич ного 
обґрун ту вання та ство рення прак тич ного 
меха нізму гро шо вого забез пе чення роз витку 
інно ва цій ного потен ці алу, акти ві за ції участі 
бан ків у цьому про цесі. Викла дено особ ли-
вості та сучасні тен ден ції фор му вання і роз-
витку інно ва цій ного потен ці алу. Роз крито 
гро шо вий меха нізм інно ва цій ного потен ці алу 
та сучасні пара метри і перс пек тиви гро шо-
вого забез пе чення інно ва цій ного потен ці алу 
в Укра їні. Уза галь нено функ ці о нальні аспекти 
та основні переш коди бан ківсь кої участі у гро-
шо вому забез пе ченні інно ва цій ного потен -
ці алу Укра їни. Оці нено адек ват ність ресурс-
ної бази бан ків віт чиз ня ним пот ре бам роз-
витку інно ва цій ного потен ці алу.

Де тально обґрун то вано клю чові напрями 
роз витку дер жавно-бан ківсь кого пар т нерства 
в гро шо вому забез пе ченні інно ва цій ного 
потен ці алу. Запро по но вано модель нако пи чу-
валь них інно ва цій них про грам дер жавно-бан-
ківсь кого пар т нерства та шляхи акти ві за ції 
участі бан ків у гро шо вому забез пе ченні тру-
до ре сурс ної скла до вої інно ва цій ного потен-
 ці алу.
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