
3 грудня 2013 р. у Києві у Великому конференц-залі НАН України 

відбулося засідання Ради  Міжнародної асоціації академій наук (МААН, 

асоціація), присвячене 20-річному ювілею цієї організації. У засіданні 

взяли участь делегації академій наук Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Казахстану, Молдови, Росії, Таджикистану, України, а також делегації 

Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень, 

Об’єднаного інституту ядерних досліджень, Російського гуманітарного 

наукового фонду. 

На початку засідання його учасники переглянули підготовлений  

студією «Наука – Відео» Російської академії наук відеофільм «Літопис 

МААН» про історію створення асоціації та її діяльність. 

У вступному слові президент МААН, президент НАН України академік 

Б. Патон коротко зупинився на окремих найбільш вагомих результатах, 

отриманих за основними напрямами діяльності асоціації, і визначив  напрями 

її діяльності на найближчу перспективу. «У центрі уваги МААН є подальший 

розвиток співпраці національних академій наук країн СНД, а також 

формування і реалізація міжнародних програм наукових досліджень»,  – 

наголосив президент асоціації.  

Керівники делегацій у своїх виступах високо оцінили результати роботи 

МААН, поздоровили НАН України та її президента Б. Патона з нагоди їх 95-

річчя. 

На засіданні були також зачитані вітання, які надійшли на адресу МААН  

від президентів України, Азербайджану, Вірменії, Молдови, Таджикистану 

(Сюжет у випуску новин на телеканалі «ТОНІС» (3.12.13 о 18:30, 21:00,  

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/video_maan.html). 

Для довідки: 23 вересня 2013 р. виповнилося 20 років із часу 

заснування Міжнародної асоціації академій наук – неурядової організації, до 

якої входять національні академії наук усіх країн СНД, В’єтнаму, Грузії, а 

також ряд відомих у СНД і світі наукових організацій, університетів і фондів. 

Усі ці роки штаб-квартира МААН розташована в Києві, а президентом 

МААН є президент НАН України академік НАН України Б. Патон. Вищим 

органом асоціації є Рада МААН, до складу якої входять президенти академій 

наук або делеговані ними особи. 

З моменту утворення асоціації в центрі її уваги постійно перебувають 

питання відновлення й поглиблення зв’язків між ученими, збереження й 

розвитку наукового потенціалу, насамперед фундаментальної науки в країнах 

СНД, надання їй ефективної підтримки й допомоги, інтеграції науки та 

освіти, підготовки наукових кадрів, створення умов для використання 



наукових досягнень і збільшення внеску науки в соціально-економічний 

розвиток держав-учасниць Співдружності. 

При МААН або під її егідою функціонує 12 наукових рад, комітетів й 

інших громадських структур. Серед них Наукова рада з нових матеріалів 

(голова – академік НАН України Б. Патон), Об’єднана наукова рада з 

фундаментальних географічних проблем (голова – академік РАН                             

В. Котляков), Союз фізіологічних товариств країн СНД (президент –                         

Р. Сепіашвілі), Міжнародна асоціація інститутів історії країн СНД (президент  

– академік РАН  О. Чубар’ян), Рада з книговидання (голова – член-

кореспондент РАН В. Васильєв). Плідно функціонує під егідою асоціації 

міжнародний науковий і громадсько-політичний журнал «Суспільство та 

економіка» (головний редактор – член-кореспондент РАН К. Микульський). 

МААН брала участь в організації й проведенні багатьох великих 

міжнародних форумів. Зокрема, тільки за фінансової підтримки ЮНЕСКО за 

останні 10 років асоціація провела вісім міжнародних конференцій і 

симпозіумів (У центрі уваги МААН – підтримка співпраці національних 

академій наук країн СНД, а також формування і реалізація міжнародних 

програм наукових досліджень // Національна академія наук України  

(http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 6.12). 

 


