
Які кроки здійснює Національна академія наук України для 

подальшої інтеграції у світовий науковий простір?  

Б. Патон, президент НАН України, академік НАН України:  

«…Питання сформульовано правильно. Йдеться, дійсно, саме про 

подальшу інтеграцію. За роки незалежної України Академія представляє 

нашу державу в більш як 40 впливових міжнародних наукових організаціях. 

Серед них – Міжнародна рада з питань науки (ICSU), Міжнародна асоціація 

академій наук (МААН), Міжнародний комітет з космічних досліджень 

(COSPAR), Міжнародний союз академій гуманітарних та соціальних наук 

(UAI), Всеєвропейська федерація академій наук (ALLEA) та багато інших. 

Але з часом виникають нові інтернаціональні об’єднання, мережі, центри, в 

яких українські вчені за своїми можливостями, напрацюваннями, рівнем 

досліджень просто мають бути присутні.  

Так, за останні роки значно зросла роль електронних мереж обміну 

інформацією. Академія має значні напрацювання в цій галузі, тому може й 

повинна посісти своє місце в таких мережах. Нещодавно НАН України від 

імені Українського національного гріду вступила до колаборації NorduGrid, 

яка передбачає об’єднання можливостей національних грід-мереж. 

Підписано також меморандум про взаєморозуміння з Європейською грід-

інфраструктурою, який передбачає взаємодію на технічному рівні 

національного гріду (а це 8 установ НАН України та 3 університети) зі 

згаданою інфраструктурою.  

Інший приклад. У рамках головування України в 

Центральноєвропейській ініціативі за участю НАН України було проведено 

низку переговорів щодо набуття нашою державою членства в Міжнародному 

центрі генної інженерії і біотехнології (ICGEB). Базовою установою для 

здійснення цієї співпраці було визначено Інститут харчової біотехнології та 

геноміки НАН України. Вже сьогодні цей інститут постановою Кабінету 

Міністрів України затверджено як установу, уповноважену на виконання 

функцій науково-методологічного центру з питань випробувань генетично 

модифікованих організмів. Його включено до Європейської мережі ГМ-

тестувальних лабораторій.  

Серед важливих міжнародних проектів хотілося б згадати також спільну 

роботу, яка здійснюється колективом кількох академічних інститутів з 

партнерами з Міжнародного інституту прикладного системного аналізу. 

Проект, в основі якого лежить моделювання управління безпечним 

використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів, є 

продовженням тривалої співпраці з цією відомою установою. Отримані 

результати вже використовують для розроблення стратегічних документів 



розвитку нашої держави, зокрема проектів національних програм з розвитку 

сільського господарства, енергоефективності адаптації до змін клімату.  

Про успішне просування вчених Академії до все більш повної участі в 

дослідженнях міжнародних організацій у сфері фізики високих енергій та 

ядерної фізики я вже розповів раніше» (Кузьменко Т. За підсумками року 

(інтерв’ю президента НАН України академіка Б. Є. Патона) // Вісник 
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