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 ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
АКАДЕМІКА НАМН УКРАЇНИ 
ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА ЦИМБАЛЮКА

Високоповажна Президіє! 
Високоповажні пані й панове!
Сьогодні нам справді дуже складно робити вибір, але зробити 
його необхідно. Ми маємо трьох реальних кандидатів, виступи 
яких ми заслухали, і всі троє, на мою думку, гідні того, щоб по-
сісти пост президента Національної академії наук України. Але 
ми повинні обрати одного. 

Не буду довго тягнути і займати ваш час, а одразу скажу, що 
я особисто підтримаю Анатолія Глібовича Загороднього. 

По-перше, сам Борис Євгенович Патон, поважний прези-
дент Академії, просив мене його підтримати. 

По-друге, ви пам’ятаєте, що в обговоренні виступів канди-
датів Анатолія Глібовича запитали, яку роботу він проводив з 
представниками влади. Хочу сказати, що за п’ять років, відко-
ли я очолюю Національну академію медичних наук України, 
мені довелося дуже тісно співпрацювати з Анатолієм Глібови-
чем Загороднім. Причому це стосується спілкування і з Кабі-
нетом Міністрів України, і з Міністерством фінансів щодо ви-
ділення фінансування, і з Науковим комітетом Національної 
ради з питань розвитку науки і технологій. Наприклад, одного 
разу в Науковому комітеті відбулася гаряча дискусія за участю 
попереднього прем’єр-міністра щодо того, чи бути академіям 
взагалі чи не бути. Справді, влада мала намір закрити всі ака-
демії, оскільки вони нібито, на думку урядовців, непотрібні. І я 
бачив, як майстерно Анатолій Глібович проводив розмову. 

Ми працювали з Анатолієм Глібовичем і в Атестаційній ко-
легії, а також брали участь у засіданнях Бюджетного комітету 
Верховної Ради, коли потрібно було відстоювати державне фі-
нансування НАН України. Тоді А.Г. Загородній, В.Л. Богданов 
і В.П. Семиноженко не просто «вибили» кошти для Академії, 
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ 

а й забезпечили можливість істотного збіль-
шення асигнувань. 

Отже, я вважаю, що на нинішньому етапі 
кандидатура Анатолія Глібовича Загороднього 
найбільш вдала, хоча мені надзвичайно сподо-
балися виступи і Сергія Васильовича Коміса-
ренка, і Володимира Петровича Семиноженка. 

Гадаю, що нам потрібно скористатися досві-
дом Сполучених Штатів Америки, де канди-
дати у президенти під час передвиборчої кам-
панії борються так завзято, що, здається, ладні 
знищити один одного. Але після виборів вони 
тиснуть один одному руки і надалі спільно пра-
цюють на благо своєї країни. Тому я звертаюся 
до всіх кандидатів з проханням — як би не за-
вершилися ці вибори, потиснути один одному 

руки і почати разом працювати для розвитку 
Академії. Хотілося б, щоб два претенденти, які 
не виграють, увійшли до керівництва Академії, 
оскільки у програмах всіх кандидатів є корисні 
і цікаві думки. 

Зізнаюся, що, слухаючи їхні виступи, я по-
стійно робив собі нотатки, оскільки планую 
використати висловлені ними ідеї при роз-
робленні, так би мовити, дорожньої карти по-
дальшої діяльності Національної академії ме-
дичних наук України. 

Тому щиро хотів би порадити вам об’єднати 
програми всіх кандидатів в єдину комплексну 
програму розвитку НАН України. Гадаю, вона 
буде дуже якісною і високоефективною.

Дякую за увагу!


