
13–14 листопада 2014 р. відбувся XXVI Київський міжнародний 

симпозіум з наукознавства та історії науки «Наука, технології та 

інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки».  

Організаторами симпозіуму виступили Національна академія наук 

України, Міністерство освіти і науки України, Наукова рада з наукознавства 

при Міжнародній асоціації академій наук, Центр досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, ДП 

«КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля», Інститут демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Державна установа «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем НАН України та МОН України.  

У роботі симпозіуму взяли участь дослідники в галузі наукознавства, 

історії науки і техніки, теоретики та фахівці з вивчення проблем 

забезпечення національної безпеки, політичні й державні діячі. Загалом 

симпозіум нарахував близько 150 учасників.  

Пленарне засідання відкрив віце-президент НАН України академік НАН 

України А. Наумовець, який виголосив привітання президента НАН України 

академіка НАН України Б. Патона.  

З вітальним словом до учасників засідання звернулась народний депутат 

України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

Л. Гриневич.  

На пленарному засіданні були заслухані доповіді директора Центру 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва 

НАН України Б. Маліцького, в. о. головного вченого секретаря НАН України 

члена-кореспондента НАН України В. Богданова, академіка-секретаря 

Відділення економіки НАН України, директора Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академіка НАН 

України Е. Лібанової, директора Інституту магнетизму НАН України та МОН 

України академіка НАН України В. Бар’яхтара, заступника міністра освіти і 

науки України М. Стріхи, заступника генерального конструктора ДП «КБ 

«Південне» з наукової роботи О. Кашанова, директора Міжнародного 

науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН 

України та МОН України В. Гриценка та ін.  

Під час симпозіуму науковці обговорили роль та місце науки, 

технологій, інновацій у забезпеченні національної безпеки і зміцненні 

обороноздатності України, сутність та значення науково-технологічної 

безпеки в державній політиці, зовнішні й внутрішні загрози національній 



безпеці, що зумовлюються станом та проблемами розвитку науково-

технологічної й інноваційної сфер.  

Підсумовуючи результати обговорень, учасники заходу відзначили, що 

серйозною загрозою національній безпеці України є недооцінювання 

значення науки для зміцнення обороноздатності, забезпечення прогресивного 

розвитку економіки нашої держави. Як наслідок – відсутність послідовної 

науково-технологічної та інноваційної політики, занепад науково-

технологічного потенціалу.  

Науковці звернули увагу на необхідність докорінної зміни політики 

держави щодо розвитку науки та технологій. Вони закликали активізувати 

дослідження проблем, пов’язаних зі зміцненням національної безпеки та 

обороноздатності держави, і використовуючи медіа-простір проводити 

широку роз’яснювальну роботу щодо важливості вітчизняної науки для 

всебічного розвитку Української держави.  

Відеосюжет телеканалу 1+1: http://tsn.ua/video/video-novini/vcheni-

protyaguyut-ruku-armiyi.html?type=1551 (XXVI Київський міжнародний 

симпозіум з наукознавства та історії науки // Національна академія наук 

України (http://www.nas.gov.ua). – 2014. – 17.11). 

 


