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«…Насамперед хочу підкреслити загальновизнаний у світі факт – наша 

країна володіє значним інтелектуальним потенціалом, зокрема науковим. 

Його капіталізація й соціалізація можуть стати велетенським ресурсом 

розвитку, для накопичення якого іншим державам знадобилися б десятки 

років. Саме з ефективністю використання цього колосального ресурсу 

Україна може пов’язувати свої надії на добробут тепер і в майбутньому. 

Решта ресурсів (збільшення кількості робочих місць, природні копалини 

тощо) або вичерпали себе, або недостатньо ефективні для забезпечення 

економічного зростання, конкурентоспроможності та, відповідно, досягнення 

європейських стандартів життя… 

На жаль, ні влада, що захопилася ринковими реформами як панацеєю, ні 

вітчизняний бізнес досі не усвідомили: саме наукові знання і їх застосування 

в соціально-економічній практиці роблять країну багатою та успішною. Бо 

більше, все робиться для того, щоб поширити думку про науку як про 

витратну сферу, котра тягарем лежить на бюджеті, і як про зайві витрати для 

підприємців. І таку думку з допомогою засобів масової інформації 

нав’язують суспільству… 

…Із досягнень останніх років, зокрема й нинішнього року, я б відзначив 

видатний успіх українських учених та інженерів-ракетобудівників, які 

створили основну конструкцію першого ступеня американської ракети-носія 

“Антарес”, покликану замінити знамениті “Спейс шатли”. Нинішнього року 

відбулися вже два успішних пуски ракети. Унікальність цієї події полягає в 

тому, що вперше в історії з території США здійснюється запуск ракети-носія, 

наполовину складеної з українських компонентів. Чи це не визнання 

світового рівня української науки? 

У світлі звинувачення наших учених у тому, що вони отримують гроші 

нібито тільки за протирання штанів, важливо відзначити й економічний 

аспект цього унікального досягнення української науки та техніки. Загальна 

вартість робіт, виконаних українською стороною за цим проектом, приблизно 

втричі перевершує суму коштів, передбачених у нашій країні на реалізацію 

всієї державної космічної програми. На щастя, українська наука має високі 

досягнення і в інших галузях, хоча, звісно, за сприятливих умов їх могло 

бути набагато більше…» (Суржик Л. Рік у науці: влада пітьми // Дзеркало 

тижня. Україна (http://gazeta.dt.ua/science/rik-u-nauci-vlada-pitmi-_.html). – 

27.12. 2013. – 17.01.2014). 

 


