
Б. Патон, президент НАН України, академік НАН України: 

«…Щодо міжнародних наукових зв’язків. Зупинюся лише на окремих 

аспектах їх розвитку у звітний період. 

Дедалі більш ефективною формою міжнародного співробітництва стає 

участь учених академії в довготривалих програмах і конкурсних проектах 

провідних міжнародних наукових центрів і організацій. Минулий рік дав 

чимало вагомих наукових результатів такої участі, зокрема, в окремих 

колобораціях Європейського центру ядерних досліджень, проектах 

Об’єднаного інституту ядерних досліджень, Курчатовського інституту, 

Міжнародного інституту прикладного системного аналізу та Українського 

науково-технологічного центру, наукових програмах ЮНЕСКО. 

Розширилася взаємодія установ академії з різними блоками РП7 – 

Сьомої рамкової програми Євросоюзу. Зросла кількість тих проектів за їх 

участі, що підтримують обмін науковцями в межах міжнародних 

консорціумів. 

Окремі наші інститути отримали на конкурсних засадах гранти на 

розвиток дослідницької інфраструктури, а також уперше визначені 

координаторами проектів із прискореного включення українських науковців 

до європейських програм. Не менш вагомим підсумком минулого року є 

помітний розвиток міжакадемічних зв’язків, насамперед з національними 

академіями наук країн-учасниць СНД, а також у межах Міжнародної асоціації 

академій наук. 

Безумовним пріоритетом цих зв’язків, як і в усі попередні роки, 

залишалося співробітництво з Російською академією наук. Істотним кроком у 

його поглибленні стало проведення в червні минулого року в Москві 

спільного засідання президій наших академій. 

Було, зокрема, підписано нову угоду про науково-технічне 

співробітництво НАН України та РАН і протокол щодо централізованого 

обміну вченими, започатковано премію двох академій за визначні наукові 

результати спільних досліджень. 

Протягом звітного періоду також оновлені договори про наукове 

співробітництво із Сибірським відділенням РАН, Національною  

академією наук Республіки Вірменія, укладена угода про співробітництво з 

Академією наук Туркменістану. 

До речі, підготовлена відповідно до останньої угоди програма 

співробітництва між НАН України та АН Туркменістану була місяць тому 

затверджена в Києві під час візиту президента Туркменістану. 

Як безумовно важливу подію слід відзначити спільне засідання Ради 

Міжнародної асоціації академії наук і Ради Євразійської асоціації 



університетів, яке відбулося в жовтні минулого року. Спільне рішення 

передбачає об’єднання зусиль обох асоціацій для конструктивного діалогу з 

владними структурами країн СНД, організації міжнародних наукових 

центрів, розширення практики літніх шкіл і стажувань наукової молоді на 

базі провідних інститутів та університетів. На нашу думку, співробітництво 

МААН та Євразійської асоціації університетів повинно стати вагомим 

фактором розвитку спільного наукового простору СНД. І наша академія має 

зробити все, щоб таке співробітництво було ефективним» (Підсумки 

діяльності Національної академії наук України в 2011 р. та основні 

напрями її подальшої роботи (Доповідь академіка НАН України  

Б. Є. Патона на сесії загальних зборів 12 квітня 2012 р.) // Національна 

академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 


