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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
НАН УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПІДСУМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ У 2009—2014 роках 
І ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ 
НАСТУПНОГО ПЕРІОДУ 
Сесія Загальних зборів НАН України 
15 квітня 2015 року

15 квітня 2015 р. відбулася звітна сесія Загальних зборів НАН України, під 
час якої було розглянуто основні результати діяльності установ Академії 
у 2009—2014 рр., визначено головні досягнення, проаналізовано проблеми 
звітного періоду, а також окреслено напрями подальшої роботи. Особливу 
увагу учасники засідання приділили питанню наукового забезпечення ви-
рішення актуальних загальнодержавних проблем, серед яких насамперед — 
відновлення оборонно-промислового комплексу, стабілізація економіки та 
розвиток виробництва.

Звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук Укра-
їни відбулася 15 квітня 2015 р. у приміщенні Інституту міжна-
родних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. У заході взяли участь члени НАН України, 
представники органів державної влади, наукової та освітян-
ської громадськості, засобів масової інформації. Під час роботи 
сесії було обговорено основні результати діяльності установ 
Академії у 2009—2014 рр., окреслено напрями подальшої робо-
ти, розглянуто найголовніші досягнення вчених НАН України 
та проаналізовано найактуальніші проблеми, що постають сьо-
годні перед українською наукою. Особливу увагу було приді-
лено питанню залучення потенціалу НАН України для науко-
вого забезпечення прогресивних перетворень у державі. 

Відкриваючи захід, президент Національної академії наук 
України академік НАН України Борис Євгенович Патон за-
значив, що нинішня сесія Загальних зборів відбувається у дуже 
складний для країни час. Наша держава має здолати важкі ви-
пробування і пройти непростий шлях реформ. Важлива роль у 
цій справі належить вітчизняній науці.
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На початку засідання академік НАН Укра-
їни Б.Є. Патон оголосив вітання Президента 
України Петра Олексійовича Порошенка учас-
никам сесії Загальних зборів.

Шановне академічне товариство!
Щиро вітаю учасників сесії Загальних зборів 

Національної академії наук України — найбільш 
представницького та авторитетного зібрання 
вчених нашої держави.

Україна традиційно вважається країною з ва-
гомим науковим потенціалом, визнаними у світі 
науковими школами, розвиненою системою під-
готовки кадрів. Поза сумнівом, вам є що сказати 
про результати своєї роботи за звітний період і 
вони заслуговують на високу оцінку.

Водночас Революція Гідності і прагнення лю-
дей реалізувати свідомий європейський вибір, 
російська агресія і кризова економічна ситуація 
неминуче приводять нас до питання про підви-
щення ефективності наукових досліджень та 
нове бачення ролі науки в суспільстві.

Запровадження кращих стандартів життя, 
забезпечення гідної перспективи України в су-
часному конкурентному середовищі неможливе 
без належної наукової та інтелектуальної під-
тримки.

На моє глибоке переконання, відповідь Націо-
нальної академії наук України на дедалі біль-
ші виклики сьогодення полягає саме у пошуку 
і втіленні нових форм організації наукової ді-
яльності, ґрунтованих на світовому досвіді, 
випереджальному реагуванні на економічні, со-
ці аль но-культурні запити та оборонні загрози, 
на поглибленні інтеграції у світовий науковий 
простір.

Вірю, що це надважливе завдання буде успіш-
но виконано.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, натхнення 
і нових здобутків на благо нашої держави.

Петро Порошенко

У звітній доповіді «Про діяльність Націо-
нальної академії наук України у 2009—2014 
роках і основні завдання наступного періоду» 
академік Б.Є. Патон зазначив, що минулий рік 
ще раз засвідчив здатність учених НАН Укра-
їни спрямовувати зусилля на вирішення най-
гостріших проблем, що постають перед держа-
вою (повний текст доповіді див. на с. 15). Так, 
в Академії було проведено повну інвентариза-
цію розробок подвійного призначення, і відпо-
відні пропозиції надано Президенту України 
та Уряду. З 2015 р. започатковано цільову нау-
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кову програму з проблем підвищення обороно-
здатності і безпеки держави. Велику увагу було 
приділено відновленню інфраструктури та ви-
робничої сфери Донбасу — створено робочу 
групу НАН України з цих питань, розроблено 
концепцію відбудови Донбасу на сучасній ви-
сокотехнологічній основі. Академія не зали-
шилася осторонь допомоги учасникам та по-
страждалим в АТО — працівники академічних 
установ перераховували благодійні внески, 
передавали одяг, продукти харчування, ліки. 
Допомога надавалася також обладнанням і 
приладами «академічного» виробництва, серед 
яких опалювальні печі, зварювальні апарати, 
сухі пайки, кровоспинний засіб, офтальмоло-
гічний магніт зі змінними насадками тощо. 

Далі президент НАН України наголосив, 
що, незважаючи на вкрай несприятливі умо-
ви, вчені Академії продовжували наполегливо 
і плідно працювати, у багатьох напрямах су-
часної науки було отримано чимало вагомих 
результатів. Академія підтримувала активну 
співпрацю з низкою провідних міжнародних та 
іноземних наукових центрів, фондів і програм. 
У центрі уваги Академії — участь у проектах 
ЦЕРН (Європейської організації ядерних до-
сліджень) і активна інтеграція в програми Єв-
рокомісії, насамперед у РП-7 — Сьому рамкову 
програму. Президент НАН України підкрес-
лив велике значення підписання угоди про 
асоційоване членство України у програмі ЄС 
«Горизонт-2020» для подальшого розширення 
співпраці вітчизняних науковців з партнерами 
з країн ЄС та інших країн світу.

Б.Є. Патон наголосив на важливості поси-
лення науково-експертної діяльності Академії, 
зокрема підготовки експертних висновків, ана-
літичних матеріалів, науково обґрунтованих 
пропозицій для органів державної влади. 

Президент Академії у своїй доповіді зупи-
нився також на проблемах, які гостро стоять 
перед НАН України та українською наукою і 
потребують першочергового вирішення. Серед 
них: недостатній рівень фінансування наукової 
сфери, вкрай незадовільне кадрове забезпечен-
ня науки, падіння престижу професії науковця 
в суспільстві тощо. 

Академік Б.Є. Патон наголосив на ще одно-
му нагальному питанні, пов’язаному з реаліза-
цією нового закону про вищу освіту, і підкрес-
лив: «Вкрай важливо зберегти систему, за якою 

Виступ президента НАН України 
академіка Б.Є. Патона

Виступ Віце-прем’єр-міністра — Міністра культури 
України В.А. Кириленка

Церемонія вручення Золотої медалі НАН України іме-
ні В.І. Вернадського академіку В.М. Локтєву



14 ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2015, № 5

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ 

Академія, її провідні наукові установи мають 
можливість у повному обсязі, в тому числі на 
засадах держзамовлення, здійснювати підго-
товку наукових кадрів вищої кваліфікації». 

Окрему увагу серед напрямів подальшої ро-
боти було приділено заходам з реалізації Кон-
цепції розвитку Національної академії наук 
України на 2014—2023 роки, прийнятої напри-
кінці 2013 р.

Як одне з важливих для Академії питань 
прозвучала необхідність докладання всіх зу-
силь для збереження самоврядності Академії. 
З цим пов’язане упорядкування нормативно-
правової бази діяльності Академії та її науко-
вих установ, зокрема процедури затвердження 
Статуту НАН України, підготовки законопро-
екту «Про Національну академію наук Украї-
ни» та внесення змін до Закону України «Про 
наукову та науково-технічну діяльність».

Віце-прем’єр-міністр — Міністр культури 
України В’ячеслав Анатолійович Кириленко 
у своєму виступі відзначив важливе місце На-
ціональної академії наук України у розвитку 
науки в нашій державі. Він підкреслив велике 
значення фундаментальних досліджень, які 
проводяться в Академії, наукових програм, що 
виконуються академічними установами, а та-

кож наголосив на необхідності збереження са-
моврядності та статусу Академії як провідного 
наукового центру нашої держави. 

На завершення свого виступу В.А. Кирилен-
ко дав високу оцінку участі науковців Акаде-
мії у забезпеченні обороноздатності та безпеки 
України, подякував їм за здатність у стислі тер-
міни спрямувати свою діяльність на створення 
розробок для потреб військовослужбовців — 
учасників АТО.

Під час обговорення доповіді акцент було 
зроблено на актуальних питаннях розвитку 
пріоритетних напрямів наукових досліджень, 
участі вчених Академії у вирішенні найважли-
віших загальнодержавних проблем, удоскона-
ленні системи підготовки наукових кадрів та 
ряду інших проблем. 

За результатами обговорення було прийня-
то постанову Загальних зборів НАН України 
та затверджено Звіт про діяльність Національ-
ної академії наук України у 2014 році. 

Під час заходу відбулося урочисте вручення 
Золотої медалі НАН України імені В.І. Вер-
надського та дипломів лауреатам премій імені 
видатних учених України.

Матеріал підготовлено
прес-службою НАН України


