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Зустріч представників керівництва НАН України із молодими 

вченими Академії 

 

11 лютого 2016 р. відбулася зустріч віце-президента НАН України, 

директора Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, 

голови Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України академіка 

А. Загороднього та начальника відділу науково-правового забезпечення 

діяльності НАН України кандидата юридичних наук С. Черновської з 

представниками наукової молоді академії  (Національна академія наук 

України). 

Під час зустрічі було обговорено проблему значного недофінансування 

діяльності НАН України, закладеного в положеннях Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік», а також пов’язане з цим питання 

оптимізації структури установ академії. 

Як розповів академік А. Загородній, академія постійно зверталася та 

продовжує звертатися до вищих органів державної влади України – парламенту 

(насамперед до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету й Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти) та уряду (зокрема, до 

Міністерства освіти і науки України), обґрунтовуючи необхідність збільшення 

фінансування діяльності своїх науково-дослідних установ у поточному році. 

Він із жалем констатував, що впродовж останніх років керівництво України 

демонструє своє нерозуміння призначення науки в розвитку суспільства й 

економіки, а підтримання наукових досліджень у нашій країні не належить до 

пріоритетів державної політики.  

А. Загородній запевнив присутніх у тому, що, попри фінансову скруту, 

академія докладатиме всіх зусиль для збереження свого наукового потенціалу 

й, у першу чергу, молодих кадрів, а також активно залучатиме їх до робіт за 

різними напрямами діяльності НАН України – у тому числі до роботи відділень 

академії (йдеться, зокрема, про функціонування Рад молодих вчених при 

відділеннях НАН України), до вдосконалення Методики оцінювання 

ефективності діяльності наукових установ НАН України, пілотне випробування 

якої має відбутися в 2016 р., тощо. Крім того, найближчим часом відбудеться 

засідання Президії НАН України, присвячене роботі з науковою молоддю 

академії. 

Наостанок академік А. Загородній запросив представників наукової молоді 

НАН України до активної співпраці з керівництвом академії та її окремих 

інститутів – задля ефективного вирішення актуальних проблем, які гостро 

постають перед вищою науковою організацією нашої держави. 

Начальник відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН 

України кандидат юридичних наук С. Черновська у своєму виступі наголосила, 
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що збереження наукових кадрів є незаперечним пріоритетом для академії. 

Перш за все це стосується молодих учених, адже без них вітчизняна наука не 

матиме майбутнього. С. Черновська також відзначила надзвичайно активну 

участь молодих учених у роботі над новою редакцією Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», яка тривала впродовж всього 2015 р. За 

її словами, норми іншого закону – Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2016 рік», як і кожного чинного нормативно-правового акту, мають 

дотримуватися. Тому Президією НАН України й було ухвалено відповідно 

постанову щодо оптимізації структури установ академії. Проте в НАН України 

вживають заходів для вирішення проблеми браку бюджетних коштів. 

Для отримання додаткових юридичних роз’яснень щодо виконання 

постанови Президії НАН України «Про фінансування НАН України у 2016 

році» (від 20.01.2016 р.) керівництво та співробітники установ академії можуть 

звертатися до відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України.  

Участь у зустрічі взяли також понад 50 представників наукової молоді 

академії, зокрема голова Ради молодих вчених Відділення інформатики НАН 

України, старший науковий співробітник Інституту кібернетики 

ім. В. М. Глушкова НАН України кандидат фізико-математичних наук 

А. Мелащенко, заступник голови Ради молодих вчених Відділення фізики і 

астрономії НАН України, старший науковий співробітник Інституту фізики 

НАН України кандидат фізико-математичних наук А. Сененко, голова Ради 

молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН 

України, учений секретар Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля 

НАН України кандидат технічних наук В. Смоквина, голова Ради молодих 

вчених Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, 

науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН 

України кандидат біологічних наук О. Скороход, заступник голови Ради 

молодих вчених Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН 

України молодший науковий співробітник Міжнародного центру молекулярної 

фізіології при Відділенні біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН 

України О. Болдирєв, член Ради молодих вчених Відділення біохімії, фізіології 

і молекулярної біології НАН України, молодший науковий співробітник 

Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України С. Гончаров, голова 

Ради молодих вчених Відділення загальної біології НАН України, науковий 

співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України кандидат 

біологічних наук Н. Атамась, член Ради молодих вчених Відділення економіки 

НАН України, старший науковий співробітник Інституту економіки 

промисловості НАН України кандидат економічних наук О. Вишневський, 

голова Ради молодих вчених Відділення історії, філософії та права НАН 

України, старший науковий співробітник Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України кандидат юридичних наук М. Шумило, 



голова Ради молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 

НАН України, молодший науковий співробітник Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України кандидат філологічних наук Л. Бербенець та 

ін.  

Учасники зустрічі домовилися про поглиблення співпраці. Представники 

наукової молоді висловили готовність подавати конструктивні пропозиції з 

різних питань – задля підвищення ефективності діяльності НАН України та її 

установ. 

 


