
 

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

«Процес інтеграції наших учених у світовий науковий простір є вже досить 

тривалим і постійним. 2014 рік позначився розширенням їх участі в окремих 

міжнародних програмах та ініціативах, конкретних організаційних заходах за 

участю керівництва Академії. 

Так, завдяки активній позиції та успішним переговорам з відповідними 

структурними підрозділами Європейської комісії, зокрема Об’єднаним 

дослідницьким центром ЄК, наша Академія визначена відповідальною з 

реалізації в Україні всіх 11 напрямів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону, і 

вже розпочата конкретна робота. 

Приємно також повідомити, що на виконання раніше підписаної Угоди 

між НАН України та Польською академією наук у цьому році був проведений 

перший конкурс, і президентами НАН України та ПАН присуджено премію 

Національної академії наук України і Польської академії наук 2014 року 

авторському колективу Радіоастрономічного інституту НАН України і Центру 

космічних досліджень ПАН. Наприкінці року успішно завершився 

довготривалий шлях відкриття представництва в Києві Польської академії наук, 

і ми сподіваємося, що, попри сьогоденні труднощі, наша Академія зможе також 

відкрити своє представництво в Польщі. 

Інтеграційні процеси здійснюються також через участь фахівців Академії у 

численних міжнародних програмах та проектах. Це стосується, зокрема, 

програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». У 2014 році створено Робочу групу з 

розробки проекту Стратегії та учасників Плану дій з розвитку цієї програми на 

2015–2025 роки, до складу якої від України увійшов саме представник НАН 

України. 

Хотів би зазначити, що, по суті, наші вчені вже давно й усталено 

інтегровані в діяльність багатьох міжнародних наукових центрів і об’єднань. 

Свідченням цього є, в тому числі, плідна участь у спільних дослідженнях за 

проектами ЦЕРН, Міжнародної асоціації з досліджень геокосмосу тощо. 86 

проектів, практично половина з усієї України, щойно завершеної 7-ї Рамкової 

програми ЄС виконувалося в Академії. 

Розширюється, хоча й не так швидко, як хотілося б, представленість 

періодичних наукових видань НАН України у світовому просторі. Так, з 87 

наших журналів закордонні видавничі компанії перевидають 21 англійською 

мовою. Ще 10 академічних журналів виходять англійською мовою в Україні: їх 

готують і випускають установи НАН України. Причому кількість англомовних 

журналів щорічно збільшується. Так, у цьому році Центром математичного 

моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача та Національним університетом «Львівська політехніка» 

засновано новий англомовний науково-технічний журнал «Mathematical 



Modeling and Computing», у якому висвітлюватимуться останні досягнення в 

галузі математичного моделювання та інформаційних технологій, зокрема 

публікації оригінальних і оглядових робіт» (За підсумками року. Інтерв’ю 

президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона журналу 

«Вісник Національної академії наук України» (№ 1, 2015 р.) / Розмову вела 

М. Призіглей // Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 

2015. – 29.01). 

 


