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 ВИСТУП АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА 
МОРГУНА

Шановні колеги! 
Я знаю Анатолія Глібовича Загороднього з 2009 р. — відтоді 
як його було обрано на посаду головного ученого секретаря 
НАН України. Уже тоді він мав чималий досвід науково-орга-
нізаційної роботи як заступник академіка-секретаря Відділен-
ня фізики і астрономії НАН України та як директор Інституту 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

Не буду зупинятися на його суто наукових досягненнях — 
про це краще можуть розповісти його колеги-фізики. А щодо 
роботи Анатолія Глібовича в Президії НАН України можу з 
впевненістю сказати, що Борис Євгенович Патон не дарма з 
2009 р. постійно включав його до своєї команди. З 2011 р. Ана-
толій Глібович, якщо можна так сказати, є неодмінним віцепре-
зидентом НАН України. 

На цій посаді він виконував і продовжує виконувати вели-
чезний обсяг роботи: очолює численні державні та загально-
академічні наукові програми, відповідає за координацію участі 
установ НАН України у проєктах рамкової програми ЄС «Го-
ризонт-2020», за співпрацю з ЮНЕСКО, ЦЕРНом, Міжнарод-
ним інститутом прикладного системного аналізу тощо.

Він також відповідає за співпрацю з Київським академіч-
ним університетом та Відділенням цільової підготовки Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка при 
НАН України.

Серед здобутків Анатолія Глібовича під час роботи в Прези-
дії НАН України слід згадати, що за його активного сприяння 
було суттєво доопрацьовано законопроєкт та прийнято новий 
Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». 
До кола його обов’язків входить активна співпраця з Кабінетом 
Міністрів України, з комітетами Верховної Ради України, зо-
крема з Комітетом з питань бюджету і Комітетом з питань осві-
ти, науки та інновацій. Він неодноразово представляв у них і 
відстоював бюджети НАН України на відповідні роки. Саме за-
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вдяки його зусиллям вдалося домогтися запо-
чаткування вкрай необхідної для нас нової бю-
джетної програми, яка серед установ Академії 
здобула назву «програма 1230». Це дозволило 
не лише істотно збільшити обсяги фінансуван-
ня наукових досліджень установ Академії, а й 
знову розпочати роботу з оновлення, модерні-
зації та ремонту парку унікального наукового 
обладнання. 

Дуже важливо також і те, що коли стало ві-
домо, що Борис Євгенович Патон прийняв рі-
шення не балотуватися на нинішніх виборах 
президента НАН України, на одній із зустрічей 
з ним я запитав Бориса Євгеновича, кого він 

бачить на цій посаді, і він назвав Анатолія Глі-
бовича Загороднього.

На завершення додам, що Анатолій Глібович 
Загородній — надзвичайно працьовита, інтелі-
гентна, високоерудована, професійна, скромна 
та чесна людина. Підкреслю, що всі ці чесноти 
щодо особистості Анатолія Глібовича сміливо 
можна наводити з великої літери. Закликаю 
вас дослухатися до моєї думки та думки пере-
важної більшості членів Відділення загальної 
біології НАН України і підтримати на виборах 
цю високодостойну кандидатуру.

Дякую за увагу!


