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КИРИЛЕНКО 
В’ячеслав Анатолійович — 
Віце-прем'єр-міністр України

«ЛЮДИ МАЮТЬ 
ЯКОМОГА БІЛЬШЕ 
ЗНАТИ ПРО ВАШУ РОБОТУ»

Шановні панове Президенти України! Шановний головуючий! 
Шановні панове академіки! Шановні присутні!
Передусім я хочу від імені Уряду привітати всіх українських 
учених із сьогоднішнім Днем Прапора та завтрашнім Днем Не-
залежності України. 

Присутні в цьому залі добре пам’ятають події 25-річної дав-
нини. Але, на мою думку, слід ще раз особливо підкреслити 
роль науковців у цих подіях і наголосити на їхньому вагомому 
внеску в процес здобуття Україною незалежності. І якщо зараз 
підняти архіви і подивитися, як голосували ті округи чи навіть 
будинки, в яких компактно проживали науковці, то можна по-
бачити, що серед наукової спільноти думки про незалежність, 
про самостійне майбутнє України домінували завжди. Я, як ак-
тивіст Національного Руху в ті часи, можу засвідчити, що по-
чинаючи з кінця 1989 і впродовж 1990 року величезна кількість 
українських учених підтримували ідею незалежності нашої 
країни, широко пропагували її, розповідали людям, яким вони 
бачать майбутнє України. 

Інша річ, що в подальшому через цілу низку об’єктивних і 
суб’єктивних причин рівень підтримки вітчизняної науки з 
боку держави, на думку багатьох науковців, був недостатнім. 
Проте, як би там не було, як би хто не оцінював діяльність 
НАН України, як би хто (переважно серед людей необізнаних) 
не намагався її критикувати, Академія має величезні здобутки 
і їй є чим пишатися. 

Однак я вважаю, що і Національна академія наук, і галузеві 
академії недостатньо пропагували свої досягнення. Науковці, 
спілкуючись переважно у своєму професійному колі, зазви-
чай вважають, що одержані ними визначні результати фунда-
ментальних досліджень і так усім добре відомі, у тому числі 
представникам політичних сил, урядовцям, чиновникам, і ці 
перспективні напрями апріорі повинні мати достатню для їх 
розвитку державну фінансову підтримку. Але це не зовсім так. 
Мабуть, краще сказати, зовсім не так. Про здобутки наших на-
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уковців мало хто знає, а дехто і знати не хоче, 
використовуючи це як аргумент не на користь 
Академії. Зараз ситуація почала потроху змі-
нюватися. Виставка наукових розробок, яка 
нещодавно відбулася у Верховній Раді України 
з ініціативи Комітету з питань науки і освіти і 
Національної академії наук, а також розповсю-
джені серед депутатів і урядовців популярні 
брошури, де описано здобутки наших учених 
за останні роки, — усе це вже почало прино-
сити свої плоди. Багато хто, просто прочитав-
ши наведену інформацію, змінив свою думку 
щодо корисності науки в Україні, а виставка 
у Верховній Раді значною мірою вплинула на 
ставлення до Академії з боку народних депу-
татів. Це величезна справа, і роботу в цьому 
напрямі обов’язково потрібно продовжувати, 
використовуючи як незаперечний аргумент у 
дискусіях щодо обсягів і способів фінансової 
підтримки діяльності Національної і галузе-
вих академій наук. 

Політики, урядовці, депутати, чиновники і 
просто звичайні люди мають якомога більше 
знати про вашу роботу та про її конкретні ре-
зультати, і я закликаю вас активніше пропагу-
вати свої здобутки.

Нагадаю, що у вересні заплановано зустріч 
у Кабінеті Міністрів України Прем’єр-міністра 

та членів Уряду з науковцями. Під час цього зі-
брання обговорюватимуться найактуальніші і 
найболючіші проблеми, які хвилюють сьогодні 
українських учених, — це насамперед питання 
бюджетної підтримки, реформування наукової 
галузі, а також заходи, спрямовані на забезпе-
чення подальшого розвитку наукової сфери. 
І до цієї зустрічі ми маємо готуватися, зважа-
ючи саме на той аспект, про який я вже гово-
рив, — показати з найкращого боку найголовні-
ші здобутки і найважливіші результати роботи 
всіх академій наук. Сподіваємося, що ця розмо-
ва вийде змістовною і конструктивною, оскіль-
ки за її підсумками визначатимуться рамкові 
показники фінансування фундаментальних і 
прикладних досліджень, наукової і науково-
освітянської діяльності на наступний 2017 рік. 
На цій зустрічі ми маємо виробити консолідо-
вану позицію, оскільки не можна і далі заплю-
щувати очі на проблему і спокійно спостеріга-
ти за величезною кількістю молодих науковців, 
які для продовження своєї професійної діяль-
ності, по суті, обирають інші країни.

Дозвольте ще раз привітати всіх присутніх 
з 25-ю річницею Незалежності України і поба-
жати вам міцного здоров’я, оптимізму і нових 
наукових звершень.

Слава Україні!
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