
Голова Верховної Ради України В. Рибак вручив дипломи 

лауреатам премії Верховної Ради України – найталановитішим молодим 

ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень і науково-

технічних розробок, а також відзнаки Верховної Ради України 

науковцям з нагоди Дня науки. 

В. Рибак зазначив, що українське суспільство й держава «заборгувало 

науці та науковцям фінансово, технологічно, морально». Однією з проблем 

вітчизняної науки керівник парламенту назвав й її поступове «старіння», 

зазначивши, що загальна кількість молодих учених продовжувала трохи 

скорочуватися в минулому році порівняно з 2011 р. 

Голова Верховної Ради наголосив, що керівництво України не лише 

добре обізнане з проблемами науки, а й робить усе можливе в сучасних 

економічних умовах для підтримки перспективної молоді в науці. Зокрема, 

сказав він, у 2012 р. молодим ученим Національної академії наук було 

вручено 15 щорічних премій Президента України, 10 премій Верховної Ради 

України, сім іменних стипендій Верховної Ради України, чотири премії 

Кабінету Міністрів України та понад 40 грантів на проведення наукових 

досліджень від Президента України. Ці зусилля, зазначив В. Рибак, дають 

позитивні результати. Сьогодні майже кожний п’ятий науковий співробітник 

у Національній академії наук є молодим ученим, кожний шостий кандидат 

наук – молодий учений віком до 35 років. Це, за словами В. Рибака, надійна 

основа для наступності й спадкоємності в українській науці, хороша надія на 

її подальше зростання та розквіт. 

Керівник Парламенту наголосив на важливості створення належних умов 

для реалізації молодими вченими своїх ідей на сучасному науковому 

обладнанні й забезпечення гідних соціальних умов. 

В. Рибак запевнив, що проблеми науки й наукової громади, зокрема 

наукової молоді України, добре усвідомлюють у Парламенті. Це – одна із 

сфер, де в поглядах народних депутатів усіх фракцій і політичних поглядів 

немає розбіжностей. В. Рибак певен, що ця спільність щодо стурбованості за 

долю української науки буде конструктивно продемонстрована під час 

наступного бюджетного процесу. 

На завершення Голова Верховної Ради висловив особливу шану 

корифеям української науки – видатним ученим у таких галузях, як авіація і 

технічні науки, інформатика, медицина, аграрні науки, філософія, психологія, 

педагогіка, право тощо (В. Рибак: Керівництво української держави не 

лише добре обізнане з проблемами науки, але й робить усе можливе для 

підтримки перспективних молодих науковців // Верховна Рада України 

(http://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/77199.html). – 2013. – 17.05). 


