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 ВИСТУП АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 
СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ФІРСТОВА

Шановний Володимире Павловичу! 
Шановні присутні!
Особливість нинішньої виборчої кампанії полягає в тому, що 
ми маємо не одного, а трьох лідерів. До речі, хочу висловити 
їм подяку за те, що вони знайшли сили і мужність взяти участь 
у цих перегонах. Отже, ми маємо трьох достойних кандидатів 
у президенти НАН України, яких вирізняють високі моральні 
якості та вагомі наукові здобутки. Маємо трійку лідерів — сво-
єрідний тріумвірат, який може виявитися таким собі «колек-
тивним Патоном». Сподіваюся, що незалежно від того, кого 
саме буде обрано президентом, усі троє й надалі будуть плідно 
співпрацювати на благо Академії, допомагаючи один одному. 

Слід зазначити, що найважливішим завданням новообра-
ного президента НАН України та його команди буде всіляке 
сприяння позитивним змінам не лише в Академії, а й загалом 
в Україні, реальна незалежність якої має ґрунтуватися на пере-
творенні її на високотехнологічну державу з високим експорт-
ним потенціалом. Для вирішення цього завдання необхідні 
позитивна енергетика, неабиякі здібності до менеджменту, ак-
тивна громадянська та суспільна позиція, а також публічність, 
що викликає довіру як урядовців і парламентарів, так і простих 
громадян. Ці якості, на мою думку, найбільшою мірою прита-
манні Володимиру Петровичу Семиноженку. Такий мій вибір 
підтримує також старійшина академічного корпусу Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 
Юлій Вікторович Мільман.

Хочу звернутися до Президента України. Ви перший пре-
зидент за останні роки, який врешті-решт переконливо заявив, 
що наука — це круто, що наука допоможе правильно сформу-
лювати сучасні пріоритети розвитку науки і техніки. 

Тепер щодо пріоритетів. Це пріоритети держави, науки і 
освіти. Нещодавно ми з академіками Анатолієм Григоровичем 
Білоусом і Михайлом Захаровичем Згуровським обговорюва-
ли необхідність об’єднання зусиль Академії та вищої школи і 
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ 

координацію наших дій у визначенні держав-
них пріоритетів. Ми неодноразово обгово-
рювали це питання і на засіданні ініціативної 
групи під керівництвом Я.С. Яцківа, А.М. Не-
грійка, С.М. Рябченка. Спираючись на ці на-
працювання, саме Володимиру Петровичу 
Семиноженку вдалося практично в останню 
мить зупинити прийняття вкрай небезпечних 
рішень і досягти консенсусу з урядовцями про 
можливість істотного доопрацювання перелі-
ку державних пріоритетів. Завдяки йому ми 
отримали таку необхідну зараз паузу у вирі-
шенні цього питання. 

Можна згадати ще багато випадків, коли 
втручання Володимира Петровича на рівні 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, інших урядових структур, часто на-
віть без усяких на те офіційних повноважень, 
давало змогу уникнути прийняття негативних 
для НАН України та науки загалом рішень. 

Звертаюся також до представників бізнесо-
вих структур. Нам з вами разом потрібно під-
тримати перебудовчі тенденції, спрямовані на 
започаткування перспективних наукоємних 
проєктів, на створення наукових розробок для 
розвитку малого і середнього підприємництва. 

Звертаюся до урядових структур. На ниніш-
ній стадії державотворення вкрай необхідно 
створити орган на зразок колишнього Держав-
ного комітету з питань науки і технологій. 

Звертаюся також до представників ініціа-
тивної академічної групи. Завдання, яскраво й 
опукло сформульовані у програмі Володимира 
Петровича Семиноженка, багато в чому відпо-
відають вашим ідеям. 

Шановні гуманітарії та економісти! Болючі 
для вас питання перебувають у сфері уваги і 
стурбованості Володимира Петровича, посі-
дають чільне місце у його програмі. Я вже не 
кажу про актуальні і вкрай необхідні для нашої 
країни розробки біомедичного, оборонного та 
іншого спрямування.

І насамкінець. Шановна наша молодша 
зміно! Олександра Антонюк, Оксана Півень, 
Олександр Кордюк, Денис Миронюк, Єгор 
Бродніковський! На мою думку, В.П. Семи-
ноженко в разі його обрання зможе ефективно 
співпрацювати з вами, всіляко допомагаючи 
втілювати ваші мрії. 

Тож підтримаємо Володимира Петровича 
Семиноженка! Впевнений, ми не помилимося.

Дякую за увагу!


