
Відповідь ДФФД щодо петиції про вступ України в ЦЕРН  

Шановні колеги! 

Із сумом прочитали Вашого листа, тому що повністю поділяємо Вашу 

стурбованість. Так склалося, що ми приймали участь у переговорах з ЦЕРН під 

час обговорення можливості асоційовано членства України в ЦЕРН. Ми завжди 

були прихильниками участі України і її вчених у програмах ЦЕРН, повної 

легалізації багаторічної співпраці, котру ведуть наші і молоді, і досвідчені 

науковці у цьому провідному європейському науковому центрі. Ми були раді 

прийняттю державного рішення про асоціацію. Розуміючи, що треба 

продемонструвати наше прагнення, ми розробили пропозицію, яка була 

одностайно підтримана Радою Фонду, Фонд фундаментальних досліджень в 

минулі роки реалізував 2-річну програму наукових проектів з фізики високих 

енергій, не чекаючи підписання Угоди. Нажаль, різке обрізання бюджету 

Фонду минулого року не дало змоги реалізувати всі плани повністю. На той час 

ми сподівались, що після підписання Угоди буде зроблено наступний крок – 

сплатять членський внесок і запровадять окрему програму спільних робіт. 

Нажаль, були прийняті інші рішення… 

Як Вам відомо, обов’язки виконання Угоди з ЦЕРН взяло на себе 

Міністерство освіти і науки України. За інформацією, як результат значного 

зменшення фінансування на науку, Міністерство прийняло рішення про 

перенесення платежів внеску на 2016 р. Сподіваємось, що при формуванні 

бюджету Міністерством це буде враховано.  

Ми залишаємось гарячими прихильниками повноправної співпраці 

України, її вчених з ЦЕРН. Ми маємо талановитих учених, відомий значний 

науковий потенціал, і маємо розвивати нашу міжнародну співпрацю з 

провідними установами Європи і світу заради інтелектуального майбутнього 

України. Будемо намагатися зробити все залежне від нас для подолання 

перепон на цьому шляху. 

В межах свого вкрай малого бюджету на 2015 р., при проведенні конкурсу 

в 2015 р. Фонд фундаментальних досліджень по спільним проектам Академій 

та Університетів виділив окремий напрямок з фізики високих енергій та 

теоретичної фізики, також Фондом проведений конкурс з цього напрямку в 

рамках Міжнародної асоційованої лабораторії «Розробка детекторних систем 

для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів». 

Тим самим ми намагаємось підкреслити нашу увагу до цього пріоритету 

фізичної науки і необхідності активізації роботи з ЦЕРН. 

Голова Ради Фонду В. Кухар, директор Фонду Б. Гриньов  

 

Петиція : «Забезпечити умови для вступу України в ЦЕРН в 2016 році» 

 

Ми, випускники українських вищих навчальних закладів, студенти, 

науковці, освітяни і люди, яких хвилює майбутнє ядерно-фізичної науки в 

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=181:vidpovid-dffd-shchodo-petytsii-pro-vstup-ukrainy-v-tsern&Itemid=508&lang=ua


Україні, з великою стурбованістю дізнались про загальмування урядовими 

колами різного підпорядкування процесу вступу України в ЦЕРН (з 

аргументацією про недостатність фінансування членського внеску). Ми з 

великим занепокоєнням спостерігаємо практично закриту від науково-

освітянської громадськості процедуру вибору мети, форм і способів співпраці з 

ЦЕРН, і, особливо, рівня контролю різних державних структур над цією 

співпрацею.  

Ми ЗАКЛИКАЄМО Президента, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і 

науки, Національну академію наук, Державний фонд фундаментальних 

досліджень: 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ введення окремим рядком в Державний бюджет 

України на 2016 рік коштів на виплату членського внеску та ГАРАНТУВАТИ 

захист цієї виплати від інфляційних ризиків, УСПІШНО ЗАВЕРШИТИ в 2016 

році нотифікацію угоди про членство України в ЦЕРН як асоційованого члена. 

2. ЗВЕСТИ до мінімуму в процесі вступу України в ЦЕРН внутрішню 

боротьбу і конфлікти гілок адміністративно-наукового управління з боку 

держави і об’єднати зусилля для досягнення спільної мети. 

3. УНЕМОЖЛИВИТИ створення дозвільної системи для науково-технічної 

співпраці з ЦЕРН (якщо українська сторона не фінансує в значній мірі 

відповідні конкретні проекти) українських наукових інститутів, університетів, 

виробничих державних і комерційних підприємств, не дозволяти ніяких 

сертифікацій, відбіркових комісій та інших подібних інструментів – дозволити 

проводити відбір європейським вченим за європейськими нормами, до 

відповідності яким прагне і Україна. 

4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ відкритість процесу формування рішень по науковій 

співпраці з ЦЕРН для широких кіл науково-освітньої громадськості України та 

української ядерно-фізичної діаспори, проводити консультації з її 

представниками для врахування пропозицій і зауважень. 

Закликаємо і просимо також керівні органи ЦЕРН (Раду ЦЕРН, 

директора та директорат) сприяти перенесенню процесу нотифікації на 2016 

рік та, по можливості, сприяти виконанню п. 3 і п. 4 цієї петиції. 

Спільна адреса для контакту з авторами петиції: 

Е-mail: ua.cern.petition@gmail.com 

Автори петиції: (всього – 67 осіб, інформація про авторів в кінці тексту 

петиції) (Відповідь ДФФД щодо петиції про вступ України в ЦЕРН // 

Державний фонд фундаментальних досліджень (http://g.ua/DUrv). – 2015. – 

30.11). 
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