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 ВИСТУП АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИРА ЗІНОВІЙОВИЧА 
ТУРКЕВИЧА

Шановні колеги! 
Хочу зазначити, що під час виборчої кампанії деякі кандидати 
на пост президента НАН України виявили бажання зустрітися 
з колективами найбільших установ Відділення фізико-техніч-
них проблем матеріалознавства НАН України. 

Так, у липні відбулися зустрічі Володимира Петровича Се-
миноженка і Анатолія Глібовича Загороднього з колективом 
Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН Украї-
ни, який я очолюю. Ми провели їх у великому залі з дотриман-
ням усіх карантинних вимог і обмежень. Обидва кандидати на 
посаду президента Національної академії наук України зроби-
ли ґрунтовні доповіді, в яких висвітлили основні положення 
своїх виборчих програм, і дали вичерпні відповіді на запитання 
представників колективу Інституту. Наші співробітники відчу-
ли, що кандидати добре усвідомлюють найбільш болючі про-
блеми установ Академії, передусім такі як застарілість аналі-
тичного та іншого обладнання, низька заробітна плата, втрата 
престижу професії вченого і, як наслідок, майже повна відсут-
ність молоді в науці. 

І Володимир Петрович Семиноженко, і Анатолій Глібович 
Загородній мають свої плани дій, так би мовити, дорожні кар-
ти, спрямовані на боротьбу із зазначеними вище негативними 
явищами, підвищення ролі Академії в державі та зростання ав-
торитету науки в суспільстві. 

Обидва кандидати є знаними вченими, мають великий на-
уковий доробок, у них є досвід керівництва великими науко-
вими колективами, координації наукових досліджень і помітні 
успіхи в розв’язанні організаційних та адміністративно-госпо-
дарських проблем.

Приклад діяльності нашого Інституту, зокрема наш досвід з 
виконання проєктів програми зі створення перспективних кон-
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струкційних та функціональних матеріалів, а 
також науково-дослідних робіт з оборонної те-
матики у співпраці з іншими установами і на-
уковими колективами, переконливо свідчить 
про те, що Академія зберегла свій потенціал. 
Однак головне питання в тому, щоб держава 
ефективно його використовувала. 

Я вважаю, що новообраному президенту, хто 
б це не був, потрібно буде докласти значних 
зусиль для поліпшення співпраці Академії з 
урядом. Як сказав Анатолій Глібович, «потріб-
но ламати кригу байдужості суспільства і дер-
жави до науки». 

Одним зі шляхів збільшення фінансуван-
ня Академії, на мою думку, є виділення дер-
жавних коштів для розв’язання нагальних 
проблем країни і залучення до цього процесу 
установ НАН України. Профільні інститути 
Академії мають брати участь в таких програ-
мах як на етапі аналізу проблем, так і під час 
їх вирішення.

Ми переконані, що сила та наполегливість 
кандидатів дадуть змогу реалізувати їх перед-
виборчі програми і гідно зустріти виклики, які 
поставатимуть перед ними надалі.

Дякую за увагу!


