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

«...2014 рік видався складним для України та сповненим неймовірних 

випробувань для її громадян. І всі суспільно-політичні події, які відбувалися, не 

могли не вплинути на життя Академії. 

Ми зіткнулися з великою кількістю проблем, пов’язаних з втратою нашою 

державою важливих частин своєї території. В Криму залишилися інститути та 

інші академічні організації, які плідно працювали на важливих напрямах науки. 

І ми були вимушені внести певні зміни в окремі цільові наукові програми і 

проекти. Постали питання зміни місцезнаходження наукових установ 

Донецького регіону, здійснення фінансування цих установ, виплат заробітної 

плати працівникам, забезпечення їх житлом та робочим місцем. Починаючи з 

вересня відділення Академії разом з підрозділами Президії НАН України 

постійно здійснюють моніторинг ситуації в наукових установах, розташованих 

на Донбасі. Неодноразово ці проблеми обговорювалися на засіданнях Президії 

НАН України, за їх результатами приймалися відповідні рішення. 

На територіях Донецької та Луганської областей, непідконтрольних 

українській владі, розташовувалося 12 бюджетних наукових установ НАН 

України, в яких працювало понад 1,5 тис. співробітників. Це 8 інститутів, 

науково-технологічний центр, ботанічний сад, природничий заповідник, а 

також Донецький науковий центр. Унаслідок бойових дій приміщення багатьох 

з них зазнали серйозних ушкоджень. 

Академія вживала та вживає всіх можливих заходів щодо збереження 

наукового потенціалу цих установ. Десять з них вже змінили своє 

місцезнаходження, внесли відповідні зміни до статутів та зареєстрували їх у 

Державній реєстраційній службі. Надзвичайно гострою є так звана житлова 

проблема. Труднощі з її вирішенням є однією з основних причин того, що лише 

третина працівників виявили бажання змінити або вже змінили місце 

проживання. Працевлаштування бажаючих переїхати ускладнює й заборона на 

збільшення чисельності працівників наших установ. Але, не дивлячись на вкрай 

складні обставини, що склалися, практично всі установи Донецького регіону 

продовжують виконувати заплановані наукові дослідження. 

Важливим є відновлення інфраструктури, наукової та виробничої сфер 

Сходу країни. Для координації питань, пов’язаних з участю в цьому 

академічних установ, Президія НАН України створила робочу групу НАН 

України з питань відбудови Донбасу. Її очолив віце-президент НАН України 

академік НАН України А. Наумовець. 

Вкрай необхідно, зокрема, чітко та науково обґрунтовано визначити 

основні напрями саме високотехнологічної відбудови Донбасу, запропонувати 

ефективні механізми, державні важелі та економічні стимули для залучення до 

цього необхідних інвестицій з боку приватного капіталу. Саме тому 



Відділенням економіки НАН України було підготовлено концепцію та 

економічне обґрунтування основних напрямів відбудови Донбасу, в тому числі 

з використанням розробок установ Академії» (За підсумками року (інтерв’ю з 

президентом НАН України академіком Борисом Євгеновичем Патоном) / 

Розмову вела М. Призіглей // Вісник НАН України. – 2015. – № 1. – С. 3–4). 

 

 


