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Зустріч з представниками Світового банку
10 листопада 2016 р. у будівлі Президії НАН України відбулася зустріч із
представниками Світового банку (The World Bank) (Національна академія наук
України).
Від української сторони у зустрічі взяли участь перший віце-президент
НАН України академік А. Наумовець, віце-президент НАН України академік
А. Загородній, головний учений секретар НАН України В. Богданов, начальник
відділу міжнародних зв’язків НАН України А. Мирончук, керівник мережі НКП
України НАН України Є. Дубинський.
Світовий банк представляли: керівник проекту та спеціаліст з питань
інновацій у регіоні Європи та Центральної Азії департаменту торгівлі та
конкурентоспроможності (T&K) Анвар Аріді (Anwar Aridi), провідний
спеціаліст з приватного сектору відділу інновацій та підприємництва (І&П)
департаменту T&K Санда Ліепіна (Sanda Liepina); головний спеціаліст з
приватного сектору відділу І&П департаменту T&K Наташа Капіл (Natasha
Kapil), провідний економіст відділу І&П департаменту T&K Хав’єр Чірера
(Xavier Cirera), а також Ірина Кузьміна (Iryna Kuzmina) – консультант
департаменту T&K.
Під час зустрічі сторони обговорили можливі шляхи співробітництва між
НАН України та Світовим банком. А. Аріді у своєму вступному слові зазначив,
що головна мета візиту полягає у знайомстві та аналізі інноваційної системи
України з метою вироблення рекомендацій для уряду України щодо
вдосконалення та модернізації цієї системи. На його думку, необхідно
зрозуміти, які саме механізми та кроки необхідні для підтримки наукових
розробок та їхнього подальшого впровадження. Він також наголосив, що
Академія є головною науковою установою країни та відіграє у цьому контексті
надзвичайно важливу роль.
«Наш візит вже триває протягом кількох днів і ми дійсно вражені рівнем
наукових досліджень, який ми побачили. Ми хочемо дізнатися більше про
Академію та її роботу», – підсумував А. Аріді.
Академік А. Загородній привітав поважних гостей та надав коротку
інформацію про історію, структуру та основні напрями діяльності НАН
України. Вчений зазначив, що академія є вищою самоврядною науковою
організацією України, яка своєю діяльністю охоплює майже всі напрями
наукових досліджень. НАН України також активно співпрацює з основними
міжнародними науковими організаціями, зокрема ЮНЕСКО, Національним
центром наукових досліджень (CNRS) та ін. Нещодавно також було підписано
Рамкову угоду з підтримки дослідницької діяльності між Національною

академією наук України та Об’єднаним дослідним центром Європейської
комісії (JRC).
Про інноваційну діяльність академії ішлося у виступі академіка
А. Наумовця. Вчений наголосив, що головною перевагою НАН України є
традиція поєднання фундаментальних та прикладних досліджень, яка була
закладена ще за часів заснування у 1918 р.
«Головна сила Академія полягає у тому, що ми не маємо бюрократичних
бар’єрів,
які
зазвичай
ускладнюють
організацію
та
проведення
міждисциплінарних досліджень», – зазначив А. Наумовець.
Вчений розповів про державні та цільові програми наукових досліджень
НАН України, зокрема навів приклад Державної цільової науково-технічної
програми «Нанотехнології та наноматеріали», яка досягла значних результатів.
Академік А. Наумовець розказав про останні розробки у галузі медицини та
матеріалознавства. За його словами, окреме місце посідає науково-експертна
діяльність, особливо щодо подовження терміну експлуатації реакторів
вітчизняних АЕС. Така діяльність дає змогу заощаджувати значні державні
кошти, адже спорудження нових блоків буде коштувати близько 8–10 млрд дол.
США.
Академік А. Наумовець також презентував поважним гостям статистичний
збірник короткої інформації про НАН України та запевнив, що представники
Світового банку завжди мають можливість звернутися до академії та отримати
необхідну для роботи інформацію.
На завершення зустрічі академіки А. Наумовець та А. Загородній разом з
А. Аріді підбили підсумки дискусії, окреслили перспективні напрями
двосторонньої взаємодії та висловили впевненість у необхідності подальшого
співробітництва.

