
К. Прядкін, заступник голови Північно-Східного наукового центру 

НАН та МОНмолодьспорту України: 

«Минуло 40 років відтоді, як в Україні було прийнято важливе рішення 

щодо створення мережі академічних регіональних наукових центрів у 

найбільш розвинутих у науково-технологічному відношенні містах.  <…> 

Відійшли в минуле деякі ідеї, що були пріоритетними при заснуванні 

наукових центрів… Однак необхідність регіоналізації науково-технічної 

діяльності, зумовлена природно-економічною специфікою та  наявністю 

комплексу складних проблем, притаманних кожному конкретному регіону 

України, з часом лише зростала.  

<…> Серед регіональних наукових центрів Північно-Східний (спершу – 

Харківський) є одним з найбільших. До сфери його наукового 

обслуговування, крім Харківської, віднесено також Полтавську та Сумську 

області, у яких створені та діють дві філії ПСНЦ, що передбачено його 

структурою і відрізняє від решти академічних регіональних наукових 

центрів. Центр виконує значний обсяг розробок в інтересах розвитку цих 

областей.  

<…> Серед головних завдань діяльності ПСНЦ – наукове, науково-

організаційне та координаційне забезпечення вирішення актуальних 

комплексних регіональних проблем, передусім за такими напрямами, як 

екологія, ресурсозбереження, метрологія, здійснення економічних реформ на 

регіональному рівні, збереження й розвиток науково-технологічного 

потенціалу регіону, просвітницька діяльність, сприяння впровадженню в 

економіку регіону досягнень науки і техніки, новітніх технологічних 

процесів, а також підвищенню інтелектуального рівня населення тощо. У 

цьому короткому повідомленні йдеться лише про одну з форм діяльності 

ПСНЦ, яка наочно ілюструє виконання ним функцій міжгалузевого 

координатора – організація та активна участь центру в різних міжнародних та 

всеукраїнських симпозіумах, конференціях та інших наукових і науково-

практичних заходах. Необхідно зазначити, що тематичний спектр цих 

наукових зібрань надзвичайно широкий, а взятий центром курс на плідну 

співпрацю при їх організації з Національною і галузевими академіями наук, 

науковими установами, вищими навчальними закладами регіону та 

центральними й регіональними владними структурами забезпечує 

актуальність і популярність цих форумів та масштабне представництво на 

них вітчизняних і закордонних учених і фахівців.  

<…> Отже, можна стверджувати, що перелік цих представницьких 

науково-інформаційних заходів, проведених за участі ПСНЦ, красномовно 

доводить авторитет і затребуваність, а організація плідного обміну 



інформацією на науково-технічних конференціях є важливою складовою 

діяльності центру. 

У сучасних умовах наука вважається вирішальним фактором 

економічного піднесення. Україна має значний науково-технологічний 

потенціал, який незважаючи на численні негаразди ще зберігає можливості 

не лише свого відродження, а й подальшого розвитку. Цей потенціал є одним 

з найважливіших ресурсів Української держави, в якому її реальний шанс на 

завоювання гідного місця серед розвинутих країн світу. У зв’язку з цим 

турбота про збереження й розвиток на регіональному рівні цього потенціалу 

нині є головним завданням, що постає перед регіональними науковими 

центрами НАН та МОНмолодьспорту України» (Прядкін К. Важлива 

складова діяльності Північно-Східного наукового центру НАН та 
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94). 


