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ІНТЕРВ’ЮІНТЕРВ’Ю

ЗА ПІДСУМКАМИ РОКУ
Інтерв’ю з президентом Національної академії 
наук України академіком НАН України 
Борисом Євгеновичем Патоном 

— Борисе Євгеновичу, для нашої держави 2014 рік видався 
надзвичайно складним. Як цей рік пережила Академія? Як 
суспільно-політичні події, що відбувалися протягом року в 
Україні, позначилися на діяльності Академії?

— Дійсно, 2014 рік видався складним для України та сповне-
ним неймовірних випробувань для її громадян. І всі суспільно-
політичні події, які відбувалися, не могли не вплинути на жит-
тя Академії.

Ми зіткнулися з великою кількістю проблем, пов’язаних з 
втратою нашою державою важливих частин своєї території. 
В Криму залишилися інститути та інші академічні організації, 
які плідно працювали на важливих напрямах науки. І ми були 
вимушені внести певні зміни в окремі цільові наукові програ-
ми і проекти. Постали питання зміни місцезнаходження науко-
вих установ Донецького регіону, здійснення фінансування цих 
установ, виплат заробітної плати працівникам, забезпечення їх 
житлом та робочим місцем. Починаючи з вересня відділення 
Академії разом з підрозділами Президії НАН України постійно 
здійснюють моніторинг ситуації в наукових установах, розта-
шованих на Донбасі. Неодноразово ці проблеми обговорюва-
лися на засіданнях Президії НАН України, за їх результатами 
приймалися відповідні рішення.

На територіях Донецької та Луганської областей, непід-
контрольних українській владі, розташовувалося 12 бюджет-
них наукових установ НАН України, в яких працювало понад 
1,5 тис. співробітників. Це 8 інститутів, науково-технологічний 
центр, ботанічний сад, природничий заповідник, а також До-
нецький науковий центр. Унаслідок бойових дій приміщення 
багатьох з них зазнали серйозних ушкоджень.

Академія вживала та вживає всіх можливих заходів щодо 
збереження наукового потенціалу цих установ. Десять з них 
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вже змінили своє місцезнаходження, внесли 
відповідні зміни до статутів та зареєстрували 
їх у Державній реєстраційній службі. Надзви-
чайно гострою є так звана житлова проблема. 
Труднощі з її вирішенням є однією з основних 
причин того, що лише третина працівників ви-
явили бажання змінити або вже змінили місце 
проживання. Працевлаштування бажаючих 
переїхати ускладнює й заборона на збільшення 
чисельності працівників наших установ. Але, 
не дивлячись на вкрай складні обставини, що 
склалися, практично всі установи Донецького 
регіону продовжують виконувати заплановані 
наукові дослідження.

Важливим є відновлення інфраструктури, 
наукової та виробничої сфер Сходу країни. 
Для координації питань, пов’язаних з участю 
в цьому академічних установ, Президія НАН 
України створила робочу групу НАН України 
з питань відбудови Донбасу. Її очолив віце-
президент НАН України академік НАН Украї-
ни А.Г. Наумовець.

Вкрай необхідно, зокрема, чітко та науко-
во обґрунтовано визначити основні напрями 
саме високотехнологічної відбудови Донбасу, 
запропонувати ефективні механізми, державні 
важелі та економічні стимули для залучення до 
цього необхідних інвестицій з боку приватно-
го капіталу. Саме тому Відділенням економіки 
НАН України було підготовлено концепцію та 
економічне обґрунтування основних напрямів 
відбудови Донбасу, в тому числі з використан-
ням розробок установ Академії.

— Чи є нові результати фундаментальних 
досліджень учених НАН України у 2014 р., 
що мають світовий рівень?

— Попри всі труднощі, минулий рік дав чи-
мало прикладів результатів дійсно високого 
рівня.

Так, одним з найбільших здобутків наших 
математиків стало розв’язання проблеми Хіл-
ле про можливість зображення півгруп ліній-
них операторів у банаховому просторі експо-
нентою від її генератора. Підкреслюю, що над 
її розв’язком близько 70 років працювали на-
уковці усього світу.

Фізиками здійснено важливі кроки на шля-
ху створення нових типів перетворювачів со-
нячної енергії в електричну. Використання 
вуглецевих нанотрубок з напівпровідниковою 
електричною провідністю забезпечує ефек-
тивне поглинання світла як у видимому, так і 
в ближньому інфрачервоному діапазонах. При 
цьому утворюються екситони (квазічастинки) 
з високою рухливістю, які здатні перенести 
енергію без втрат на великі відстані.

Вперше в історії астрофізичних досліджень 
було виміряно потужність випромінювання 
Сонця безпосередньо в момент виділення енер-
гії в його надрах. Про це оголосив міжнарод-
ний колектив учених у статті, опублікованій у 
престижному міждисциплінарному науковому 
журналі Nature. Цей важливий результат отри-
мано міжнародною колаборацією «Борексіно» 
за участю фахівців Інституту ядерних дослі-
джень НАН України під час вимірювання на 
детекторі потоків нейтрино, які супроводжу-
ють ядерні процеси на Сонці.

У галузі матеріалознавства сформульовано 
основні засади розроблення та отримано пер-
ші успіхи у дослідженні матеріалів принципо-
во нового класу — високоентропійних сплавів 
та високоентропійних керамічних матеріалів. 
Перші мають унікальну високотемпературну 
міцність, недосяжну для звичайних металевих 
сплавів, і можна очікувати на створення ново-
го покоління жароміцних та жаростійких ма-
теріалів для турбінних лопаток, нових припо-
їв, зварювальних матеріалів. Твердість високо-
ентропійних карбідів перевищує 40 ГПа, що у 
1,5—2 рази вище, ніж твердість звичайних кар-
бідів, а отриманий рівень твердості нітридних 
покриттів переважає 50 ГПа. У цьому напрямі 
можна очікувати створення абсолютно нових 
зносостійких матеріалів, твердих сплавів для 
інструментарію металообробки, добувної га-
лузі тощо.

Заслуговує на високу оцінку і створений на-
шими вченими в галузі наук про Землю в елек-
тронному форматі Атлас природних, техноген-
них, соціальних небезпек і ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій в Україні. Він містить 
передумови потенційних витоків таких ситуа-
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цій, фактори можливих ризиків і небезпек та 
сприятиме їх попередженню.

У галузі наук про життя розкрито глибинні 
клітинні та молекулярні механізми шкідливо-
го впливу кислотних дощів, які є досить поши-
реними в наш час, на процеси фотосинтезу — 
ключового процесу, який забезпечує нашу пла-
нету киснем та органічними речовинами.

Одержано також важливі фундаментальні 
дані, що проливають світло на один із можли-
вих механізмів формування хвороби Альцгей-
мера. Доведено, що запалення, яке може бути 
викликане введенням бактерійного ліпополіса-
хариду та антитіл проти нікотинового ацетил-
холінового рецептора, сприяє накопиченню в 
клітинах мозку патологічної форми β-амілоїду, 
характерної для хвороби Альцгеймера.

Вченими-соціогуманітаріями вперше роз-
роблено типологізацію людського розвитку з 
урахуванням його збалансованості за окреми-
ми аспектами та на її основі розроблено типо-
логію за регіонами України. Це дозволило ви-
явити специфіку людського розвитку залежно 
від місцевості проживання.

— Що з результатів прикладних дослі-
джень та впровадження завершених розро-
бок заслуговує, на Вашу думку, на особливу 
увагу?

— Опрацьовуючи проблеми фундаменталь-
них наук, вчені Академії приділяють особли-
ву увагу комерціалізації результатів науково-
дослідних робіт та їх впровадженню. Ми по-
стійно налагоджуємо зв’язки з вітчизняними 
виробничими структурами та закордонними 
замовниками.

Так, наприклад, розроблений нашими фа-
хівцями новий раціональний процес глибо-
кого очищення чавуну від сірки вже активно 
використовується на понад 30 металургійних 
комбінатах Китаю. Ця технологія не має рів-
ноцінних аналогів у світі. Сьогодні нею заціка-
вилися і в Україні. Її впровадження на метком-
бінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг» гарантує 
збільшення виробництва чавуну і сталі, зни-
ження собівартості металопродукції і багато-
мільйонні щорічні прибутки.

Надзвичайне практичне значення має роз-
роблений спільно з дослідниками Харківсько-
го національного автодорожнього та Харків-
ського національного університетів прилад, 
який здатний безконтактно вимірювати тов-
щину шарів асфальтового дорожнього покрит-
тя, з яких воно сформовано, виявляти тріщини 
та інші дефекти під його поверхнею. Наразі 
ведуться роботи з оснащення таким георада-
ром експериментальної пересувної лабораторії 
Укравтодору для моніторингу стану доріг.

Ще однією інноваційною розробкою є нові 
сцинтиляційні матеріали на основі монокри-
сталічних мікрогранул. З’єднання окремих 
сегментів композиційних сцинтиляторів у 
необмежені за площиною реєструючі поверхні 
та отримання гранул без вирощування струк-
турно досконалого монокристала має пріори-
тетне значення для використання сцинтиля-
ційних технологій у цілому ряді напрямів. Це 
стосується сучасних систем радіоекологічного 
моніторингу, заміни гелій-3 детекторів, систем 
геологічного каротажу, радіаційної медицини, 
безпеки персоналу на атомних станціях, про-
ведення розвідки корисних копалин на Землі 
та інших планетах, вирішення завдань астро-
фізики і фізики високих енергій.

Важливих результатів досягнуто в дослі-
дженнях кальційфосфатної кераміки — штуч-
ного аналога мінеральної складової кісткової 
тканини. Поступово розчиняючись у біологіч-
ному середовищі, вона заміщується повноцін-
ним регенератом або утворює прямий контакт 
із кістковою тканиною. Практично відбува-
ється процес «зварювання» кісток. Проте осо-
бливістю такого з’єднання є саме вживляння 
матеріалів у кісткову тканину, можливість її 
проростання судинами та кістковими кліти-
нами. Тільки за 2014 рік в Україні зроблено 
біля тисячі операцій (опорно-руховий апа-
рат, онкологічні захворювання, ортопедичні, 
черепно-щелепно-лицьові, офтальмологічні) 
по відновленню кісткової тканини з викорис-
танням імплантаційного матеріалу Біомін.

Можна наводити ще багато й багато прикла-
дів, адже вчені Академії мають наукові резуль-
тати, цікаві й перспективні для застосування у 
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різних галузях. Про деякі з таких результатів 
ішлося й у відповіді на попереднє запитання.

— Сьогодні наша держава потребує рефор-
мування та модернізації у багатьох сферах. 
Чим зможе допомогти в цьому Академія?

— Насамперед найбільш суттєва допомога 
Академії, на моє глибоке переконання, повин-
на полягати в науковому супроводі оборонно-
промислового комплексу країни. Без цього не-
можливо забезпечити її надійну обороноздат-
ність. 

За всі роки незалежності України потенціал 
академічної науки з цього напряму практично 
не був затребуваний. Але складні умови, в яких 
опинилася сьогодні держава, змусили в стислі 
строки провести інвентаризацію всіх розробок 
та технологій подвійного призначення наших 
інститутів, які можуть реально і ефективно до-
помогти в цій справі. Серед найбільш перспек-
тивних можна назвати створення легкої броні 
для захисту персоналу і техніки, бронежилетів 
з підвищеними характеристиками живучості, 
кумулятивних боєприпасів підвищеної на 20 % 
пробивної здатності, розробку систем керу-
вання та наведення артилерійської і ракетної 
зброї, принципово нових оптичних приладів 
для роботи в умовах наднизького освітлення. 
Всі вони підготовлені до впровадження або 
вже частково були впроваджені на вітчизня-
них підприємствах. 

Крім того, фахівці Академії готові взяти 
участь у проведенні досліджень у галузі газо-
динаміки, внутрішньої балістики, матеріало-
знавства та металургії для підприємств обо-
рон но-промислового комплексу. Підготовлено 
цілий комплекс розробок, реалізація яких мо-
гла б значно посилити військову міць нашої 
держави. Серед них — створення і модерніза-
ція засобів ППО, протимінного захисту, роз-
відки, комплексів автоматизованого управлін-
ня військами, тактичних засобів тощо. 

Далі. Ще одним найактуальнішим і найваж-
ливішим питанням для нашої держави є розви-
ток енергетики та впровадження енергоощад-
них технологій. Вчені Академії пропонують 
свої розробки і в цій сфері. До проекту Енер-

гетичної стратегії України на період до 2035 
року ними розроблено механізми нарощуван-
ня запасів та видобутку паливно-енергетичної 
сировини, які дозволяють забезпечити зрос-
тання відповідних показників у 2020 році для 
нафти — на 30 %, природного газу — на 60 %, а у 
2025 році — нафти на 40 %, природного газу — 
на 95 %.

Напрацьовано енергоощадні технології спа-
лювання відходів вуглезбагачення для змен-
шення використання високоенергетичного 
вугілля на ТЕЦ, спалювання бурого вугілля 
в котлоагрегатах циркулюючого киплячого 
шару або в парогазових установках на твердо-
му паливі з киплячим шаром під тиском, нагрі-
вання металу в металургійних печах на основі 
використання кисню для спалювання при-
родного газу, що дасть можливість зменшити 
споживання природного газу на 30—40 %. Для 
комунальної енергетики фахівцями Академії 
створено водогрійний газовий котел, який за-
ощаджує до 40 % природного газу та на 30 % 
дешевший від закордонних аналогів.

Здійснюються роботи з удосконалення та 
подовження ресурсу енергетичного обладнан-
ня електростанцій. Зокрема, створено прин-
ципово нову систему діагностування термона-
пруженого стану і оцінки спрацювання ресур-
су високотемпературних роторів теплофіка-
ційних турбін, апаратно-програмні комплекси 
«Регіна» для моніторингу роботи енергетичних 
систем. Для подовження терміну експлуатації 
енергоблоків АЕС фахівцями НАН України 
розроблено та впроваджено новітню техноло-
гію реконструкції опромінених зразків-свідків 
металу корпусів реакторів типу ВВЕР, яка від-
повідає сучасним світовим стандартам.

Значних успіхів досягнуто у виконанні дер-
жавної цільової програми з розроблення та 
впровадження енергозберігаючих світлодіод-
них джерел світла та освітлювальних систем. 
Зокрема, реалізовано пілотні проекти освітлен-
ня на вулицях великих міст України, ділянках 
автомобільних доріг, у житлово-комунальному 
господарстві. Економія від впровадження та-
ких систем значна, в 2014 році вона становила 
52 млн кВт·год.
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Невідкладного та докорінного покращення 
потребує сфера охорони здоров’я в Україні. 
Закупівля ліків та медичного обладнання іно-
земного виробництва є однією з найвитратні-
ших статей держбюджету, тому гостро постає 
питання про створення та впровадження ві-
тчизняних лікарських препаратів. І ефектив-
ність його вирішення залежить, насамперед, 
від співпраці академічних установ з вітчизня-
ними фармацевтичними компаніями та Мініс-
терством охорони здоров’я України. До речі, 
про це йшлося на нещодавньому спільному 
засіданні президій НАН України та НАМН 
України за участі фармвиробників.

Сьогодні в Академії вже існує унікальна база 
зі створення ліків та медичного обладнання, 
успішно проводиться широкий спектр фун-
даментальних та прикладних досліджень, які 
дозволять найближчим часом створити нові 
технології та засоби лікування цілого ряду 
найбільш поширених захворювань.

Яскравими прикладами успішно впрова-
джених розробок наших учених є оригінальні 
препарати для профілактики і лікування онко-
логічних, серцево-судинних, неврологічних та 
інфекційних захворювань, серед яких новий 
протипухлинний та антиметастатичний пре-
парат «Фероплат», «Кальмівід» для лікування 
остеопорозу, «Коректин» — лікування кістко-
вих ушкоджень та гепатитів різної етіології, 
«Ме біфон» — лікування онкозахворювань, 
«Кор вітин» — лікування гострого інфаркту 
міо карда, новий вітчизняний міотропний спаз-
молітик і кардіопротектор «Флокалін», висо-
коефективний ентеросорбент «Силікс», який 
широко використовується для лікування ендо- 
і екзотоксикозів, гнійно-запальних процесів, 
серцево-судинних хвороб та інших патологій, 
тощо.

Крім того, фахівці НАН України пропо-
нують для широкого впровадження свої роз-
робки в галузі медичної апаратури, серед яких 
прилади «Фазаграф» для оперативної реєстра-
ції і розшифровування кардіограм, «Діабет+» 
для визначення функціонального стану люди-
ни та лікування цукрового діабету, «Тренар», 
що прискорює процес реабілітації пацієнтів 

після інсультів, цифровий контактний мамо-
граф, що дає змогу без частого застосування 
рентгенівського опромінення виявляти ще на 
ранній стадії виникнення злоякісних пухлин у 
молочній залозі, акустоспектральні аналізато-
ри звуків дихання для високоточної діагности-
ки легеневих захворювань тощо.

Запатентовано та впроваджено у лікуваль-
ний процес технологію судинного скринінгу. 
До речі, ця унікальна технологія вже актив-
но застосовується для обстеження та реабілі-
тації бійців, поранених у зоні АТО. Так само, 
як і портативний програмно-апаратний ЕКГ-
фотометричний комплекс, що дає можливість 
оперативно оцінювати функцію серцевого м’я-
за та вегетативної регуляції, периферійної су-
динної системи.

Вагомим є і внесок учених Академії у забез-
печення продовольчої безпеки нашої держа-
ви — створено високопродуктивні сорти ози-
мої пшениці, які визнані новим селекційним 
досягненням, розробляються оптимальні сис-
теми мінерального живлення, захисту рослин, 
добрива.

Безперечно, якісного оновлення потребують 
і інші сфери економіки та, в цілому, суспільно-
го життя. У науковому забезпеченні цього вче-
ні Академії можуть і повинні відіграти вагому 
роль. 

— Майбутнє вітчизняної науки в руках 
молоді. Якими заходами з підтримки мо-
лодих учених позначився цей рік у житті 
Академії?

— Безумовно, талановита наукова молодь — 
це запорука майбутнього науки. І не тільки в 
Україні. Розуміючи, що готувати майбутні на-
укові кадри треба починати ще зі школи, вчені 
Академії проводять постійну роботу з вияв-
лення та підтримки обдарованих школярів. В 
основному це здійснюється в рамках Націо-
нального центру «Мала академія наук Укра-
їни». Така співпраця приносить свої плоди. 
Лише за останній рік близько 40 молодих фа-
хівців, які в шкільні роки займалися у гуртках 
Малої академії наук, прийшли на роботу до 
установ НАН України. Діяльність Малої ака-
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демії наук знаходиться під нашою постійною 
опікою. Академічні установи регулярно про-
водять дні відкритих дверей для ознайомлен-
ня дітей та молоді з лабораторіями і відділами, 
організовують тематичні екскурсії, відвідини 
музеїв видатних учених. Протягом багатьох 
років керівництво нашої Академії бере участь 
у весняній підсумковій сесії Київської Малої 
академії наук учнівської молоді, де проходить 
нагородження найкращих її учнів дипломами 
та цінними подарунками.

Незважаючи на певні фінансові труднощі, 
продовжується розвиток різноманітних форм 
цільової фінансової підтримки молодих уче-
них та їх наукових досліджень. Це — гранти 
найталановитішим і найздібнішим молодим 
ученим, стипендії НАН України й Президента 
України, щорічні премії НАН України для мо-
лодих учених, розмір яких, до речі, ми змогли 
в 2014 році навіть підвищити. Важливими є й 
регулярні заслуховування наукових повідо-
млень молодих учених на засіданнях Президії 
НАН України — з подальшим відкриттям для 
них відомчих тем, що додатково фінансуються, 
щорічні публікації кращих праць за видавни-
чим проектом «Наукова книга. Молоді вчені» 
тощо.

Проводиться робота зі створення рад моло-
дих учених при відділеннях Академії. У 10 з 
них такі ради вже створено, ще у 4 — на стадії 
завершення. Цього року ради молодих учених 
відділень провели ряд науково-популярних 
заходів, зокрема виставку зображень, які є 
результатами досліджень українських уче-
них, у Києві, «Дні науки» в Києві та Харкові, 
під час яких проводилися читання науково-
популярних лекцій та демонстрація цікавих 
наукових експериментів.

Водночас, і це треба відверто визнати, за-
лишаються невирішеними глибокі і давно 
назрілі проблеми залучення молоді до науки. 
Це неможливість забезпечення молодих уче-
них житлом, низький рівень оплати праці на-
уковців і стипендіального забезпечення аспі-
рантів та докторантів і, що дуже важливо для 
експериментаторів, вкрай недостатня модер-
нізація приладної бази наукових установ за 

рахунок новітнього наукового обладнання 
іноземного виробництва, аналогів якого не-
має в Україні.

— Які кроки здійснює Академія для по-
дальшої інтеграції у світовий науковий про-
стір? Розкажіть, будь ласка, про найбільш 
цікаві міжнародні проекти, які виконували-
ся установами НАН України у 2014 році.

— Процес інтеграції наших учених у світо-
вий науковий простір є вже досить тривалим і 
постійним. 2014 рік позначився розширенням 
їх участі в окремих міжнародних програмах та 
ініціативах, конкретних організаційних захо-
дах 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 реалі-
зації в Україні всіх 11 напрямів Стратегії ЄС 
щодо Дунайського регіону, і вже розпочата 
конкретна робота. 

Приємно також повідомити, що на виконан-
ня 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 На-
ціональної академії наук України і Польської 
академії наук 2014 року авторському колекти-
ву Радіоастрономічного інституту НАН Укра-
їни і Центру космічних досліджень ПАН. На-
прикінці року успішно завершився довготри-
валий 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 стосу-
ється, зокрема, програми ЮНЕСКО «Людина 
і біосфера». У 2014 році створено Робочу групу 
з розробки проекту Стратегії та учасників Пла-
ну дій з розвитку цієї програми на 2015—2025 
роки, до складу якої від України увійшов саме 
представник НАН України. 
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Хотів би зазначити, що, по суті, наші вче-
ні вже давно й усталено інтегровані в діяль-
ність багатьох міжнародних наукових центрів 
і об’єднань. Свідченням цього є, в тому числі, 
плідна участь у спільних дослідженнях за про-
ектами ЦЕРН, Міжнародної асоціації з дослі-
джень геокосмосу тощо. 86 проектів, практич-
но половина з усієї України, щойно завершеної 
7-ї Рамкової програми ЄС виконувалося в 
Академії. 

Розширюється, хоча й не так швидко, як хо-
тілося б, представленість періодичних науко-
вих видань НАН України у світовому просторі. 
Так, з 87 наших журналів закордонні видавни-
чі компанії перевидають 21 англійською мо-
вою. Ще 10 академічних журналів виходять 
англійською мовою в Україні: їх готують і ви-
пускають установи НАН України. Причому 
кількість англомовних журналів щорічно 
збільшується. Так, у цьому році Центром мате-
матичного моделювання Інституту приклад-
них проблем механіки і математики ім. Я.С. Під-
стригача та Національним університетом 
«Львівська політехніка» засновано новий ан-
гломовний науково-технічний журнал «Math-
ematical Modeling and Computing», у якому ви-
світлюватимуться останні досягнення в галузі 
математичного моделювання та інформацій-
них технологій, зокрема публікації оригіналь-
них і оглядових робіт. 

— Якими важливими подіями в житті 
Академії запам’ятався 2014 рік?

— Важливою подією року стало завершення 
будівництва у Національному науковому цен-
трі «Харківський фізико-технічний інститут» 
дослідницької підкритичної ядерної установ-
ки «Джерело нейтронів, засноване на підкри-
тичній збірці, що керується лінійним приско-
рювачем електронів». Очікується, що нова 
ядерна установка забезпечить Україні нові 
дослідницькі можливості в таких галузях, як 
радіаційне матеріалознавство, ядерна фізика, 
енергетика тощо. Вона також буде здатна ви-
робляти ізотопи, в першу чергу, для медичного 
використання, а саме діагностики та лікуван-
ня різних видів онкологічних захворювань. 

А це — прямий шлях до розвитку ядерної ме-
дицини, так потрібної для забезпечення потреб 
населення України.

Не можу не відзначити й засідання Коор-
динаційної ради з організації спільних робіт 
ДП «КБ «Південне» і наукових установ НАН 
України та Українського регіонального від-
ділення Міжнародної академії астронавтики, 
на якому було заслухано інформацію про під-
писання Угоди між Національною академією 
наук України, Державним космічним агент-
ством України та ПрАТ «Систем Солюшнс» 
про створення Об’єднаної мережі станцій гло-
бальної навігаційної супутникової системи на 
території України та підписано план спільної 
науково-дослідної діяльності ДП «КБ «Пів-
денне» і наукових установ Академії на 2015 
рік.

Дуже важливі події пов’язані з тим, що, як 
відомо, 2014 рік був оголошений Роком Та-
раса Шевченка. Для Академії він позначився 
рядом видань, присвячених постаті Кобзаря 
та його творчості. Вийшли друком завер-
шальні томи «Шевченківської енциклопедії» 
у шести томах та четвертий том дванадця-
титомної «Історії української літератури», 
повністю присвячений творчій спадщині Та-
раса Шевченка, природі його феноменальної 
популярності та впливу на уми й почуття ба-
гатьох поколінь українців. Національною бі-
бліотекою України ім. В.І. Вернадського під-
готовлено фундаментальне наукове видання 
«Тарас Григорович Шевченко: бібліографія 
видань творів 1840—2014», у якому вперше 
з максимальною повнотою розкрито бібліо-
графічні дані окремих публікацій творів 
Т. Шевченка мовою оригіналу і в перекладах 
66 мовами світу.

До цього слід додати й інші справді фунда-
ментальні суспільно-видавничі проекти, які 
продовжували реалізовуватися у 2014 році. 
Так, завершено видання «Історії української 
культури» у п’яти томах, видано чотирнадця-
тий та п’ятнадцятий томи «Енциклопедії су-
часної України» (у двадцяти п’яти томах), чет-
вертий та п’ятий томи двадцятитомного «Слов-
ника української мови». Продовжено підготов-
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ку «Енциклопедії міжнародного права» та 
«Франківської енциклопедії».

2014 рік для Академії відзначився також ре-
алізацією Концепції розвитку Національної 
академії наук України на 2014—2023 рр., схва-
леної наприкінці 2013 р. Її головною метою є 
якісне зростання внеску вітчизняних учених у 
світову науку, в наукове забезпечення модерні-
зації країни. Це, зрозуміло, неможливо без під-
вищення рівня фундаментальних і прикладних 
досліджень. Концепція охоплює всі напрями 
діяльності Академії, але якщо спробувати ко-
ротко окреслити основну суть перспективних 
змін, то можна сказати, що це — вдосконален-
ня і розвиток, але без руйнування перевірених 
часом традицій і здобутків.

Важливою передумовою підвищення ефек-
тивності своєї діяльності Академія вважає на-
лагодження тісного діалогу між наукою і сус-

пільством. Тому дуже добре, що за ініціативи 
віце-президента НАН України академіка НАН 
України А.Г. Наумовця минулого року під-
готовлено та оприлюднено брошуру «Осно-
вні напрями діяльності Національної академії 
наук України в запитаннях та відповідях». 

На завершення року прийнято підводити 
підсумки. Безперечно, час ставить перед на-
укою нові масштабні завдання. Протягом май-
же вікової своєї діяльності Академія докладала 
всіх зусиль для зростання вітчизняного науко-
вого потенціалу та посилення його впливу на 
розвиток нашої держави. І сьогодні одним з 
головних її завдань є наукове забезпечення ви-
рішення актуальних державних проблем, ство-
рення наукових засад майбутнього розвитку та 
процвітання нашої держави.

Розмову вела 
Марія ПРИЗІГЛЕЙ


