
 

35 

 

  

 
 

 
 

ОНИЩЕНКО  
Олексій Семенович —  
академік НАН України 
 
 

 
 

ДУБРОВІНА  
Любов Андріївна —  
член-кореспондент НАН Украї-
ни, генеральний директор На-
ціональної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського 

ВЕЛИКИЙ БУДІВНИЧИЙ  
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 
 
Ця стаття — своєрідний науковий і соціальний портрет уніка-
льної особистості, великого вченого, організатора науки, видат-
ного державного і громадського діяча Президента Національної 
академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича 
Патона. Розглянуто його внесок у дослідження основоположної 
проблеми з’єднання матеріалів, у новаторські науково-технічні 
прориви в галузі електрозварювання на землі, у воді та космосі, 
винайдення способу з'єднання живих тканин при хірургічному 
втручанні, у розбудову Національної академії наук України як го-
ловного вітчизняного і визнаного міжнародного наукового 
центру, у формування національної наукової системи в Україні, а 
також його відповідальну громадянську позицію у складних і до-
леносних для українського народу соціальних ситуаціях. 

 
27 лютого 1962 р. Загальні збори Академії наук УРСР обра-
ли Бориса Євгеновича Патона президентом АН УРСР. Це 
обрання було прогнозоване. Борис Євгенович на той час 
був відомим ученим і у Вітчизні, і далеко за її межами, а 
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, який він очо-
лював уже майже 10 років, славився як центр фундамента-
льної технічної науки, що працює над розв’язанням вели-
ких народногосподарських проблем. 

Стратегічний курс — розвиток фундаментальних 
досліджень. Патон-президент з властивою йому енергією і 
далекоглядністю взявся за розвиток усього академічного 
комплексу: технічних, природничих і соціогуманітарних на-
ук, наук фундаментальних і прикладних, структури і мате-
ріально-технічної бази Академії. У взаємозв’язку здійсню-
валася підготовка висококваліфікованих кадрів — дослід-
ників стратегії ближнього і дальнього прицілу. Перша з цих 
стратегій, головна і постійна, полягала в принципі — «Нау-
ка повною мірою повинна реалізувати себе як безпосередня 
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продуктивна сила»1. Реалізуватися таким 
чином вона зможе перш за все двома шля-
хами: випереджальним розвитком фунда-
ментальних досліджень і оперативним ши-
рокомасштабним впровадженням їх досяг-
нень у практику. Історія науки свідчить, що 
глибока фундаментальність завжди була її 
найсильнішою стороною. «Я перекона-
ний, — говорив Борис Євгенович, — що пот-
рібно і далі домагатися випереджального 
розвитку фундаментальних досліджень, бо 
тільки маючи надійні результати у сфері 
фундаментальної науки, можна справді пе-
рейти до серйозних, результативних, плід-
них прикладних досліджень і потім до дос-
лідно-конструкторських розробок, до ство-
рення тих технологій, які можуть і повинні 
внести революційні зміни (саме революцій-
ні!) в різні галузі народного господарства»2. 

Виходячи з таких настанов, набирав сили 
курс на інтенсивний розвиток науки, прове-
дення фундаментальних досліджень, спря-
мованих на вирішення науково-технічних 
проблем великого народногосподарського 
значення, створення високих технологій, 
здатних всебічно модернізувати виробничі 

                                                      
1 Патон Б.Е. Наука. Техника. Прогресс. М.: Наука, 1987. 
С. 46. 
2 Там само. C. 46. 

підприємства і цілі галузі економіки. Інтен-
сивний розвиток науки передбачав досяг-
нення корінного перелому у справі швидко-
го і великомасштабного впровадження її 
досягнень. «Це завдання завдань»3, — наго-
лошував Борис Євгенович. 

В організації фундаментальних дослі-
джень особлива увага приділялася наукам, 
які тоді були носіями науково-технічних ре-
волюцій, забезпечували прогрес великої ви-
сокотехнологічної промисловості — основи 
народного господарства. Стратег науки 
Б.Є. Патон мобілізовував Академію, щоб вона 
йшла в авангарді промислових революцій. 
Вони, як відомо, є рушіями суттєвих змін і в 
способах виробництва, і в способах життя. 

Борис Євгенович розпочинав трудову дія-
льність у період переходу нашої країни від 
першої промислової революції, основаної на 
використанні парових машин, до другої, носі-
єм якої була електроенергія. Він став сучас-
ником і учасником цієї другої, а далі і третьої 
(кібернетичної), і нинішньої, четвертої (інте-
граційної), в якій зливаються в єдине ціле 
нано-, біо-, інфо-, соціотехнології, промисло-
вих, а ширше кажучи, науково-технічних ре-
волюцій. Дар відчуття нового, проникнення в 
глибини і за горизонти допомагав йому по-

                                                      
3 Там само. С. 47. 
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бачити зародки назріваючих революційних 
зрушень у науці і можливостей їх впливу на 
суспільну практику. Відповідно він корегував 
власний дослідницький інтерес і спрямову-
вав роботу загальноакадемічного співтова-
риства на випередження. 

На посаді президента Академії Б.Є. Патон 
із самого початку показав себе високоефек-
тивним організатором. Академія за короткий 
час вийшла на траєкторії неухильного підне-
сення. Розгорталися нові напрями дослі-
джень, створювалися нові інститути, удоско-
налювалася організація наукової праці і 
зв’язку науки з практикою. Віддаючи належ-
не класичним, основоположним наукам (се-
ред точних наук — це математика; у приро-
дознавстві — фізика, хімія і біологія; у соціо-
гуманітаристиці — історія, філософія і філо-
логія), в Академії в пріоритетному порядку 
розвивалися їх найновіші відгалуження і на-
уки, що виникали на перетині існуючих, за-
галом ті науки, які давали якісно нове знання 
і нові продуктивні технології. Перед інститу-
тами ставилися завдання посісти лідерські 
позиції, стати головними науковими устано-
вами галузі в Україні та світі.  

Взагалі протягом 60–80-х років минулого 
століття більшість академічних інститутів 
стали в Україні головними профільними 
установами, а в галузях електрозварювання, 
матеріалознавства, кібернетики, порошко-
вої металургії, газу, біохімії, фізіології наші 
відповідні інститути офіційно було визнано 
головними в СРСР.  

У 1963 р., через рік після обрання 
Б.Є. Патона президентом, за його ініціати-
вою Загальні збори Академії прийняли но-
вий її Статут і структуру. Вони й досі лежать 
в основі діяльності Академії. Закріплювався 
курс на інтенсивний розвиток фундамента-
льних досліджень і посилення їх зв’язку з 
практикою, перетворення Академії на голо-
вну державну і водночас самоврядну науко-
ву установу. Сформовано логічну структуру 
Академії, яка групувала споріднені наукові 
напрями і установи в трьох секціях і дев’яти  

 
 

Борис Євгенович Патон. Київ, 1965 р. 
 
 

відділах (пізніше — відділеннях). Нинішні 
секції фізико-технічних і математичних, хі-
мічних і біологічних та суспільних і гумані-
тарних наук є спадкоємцями організованих 
тоді секцій, хоча вони мали дещо відмінну 
назву. Так само досі функціонують створені 
в той час відділення. Щоправда, з більш ши-
роких об’єднань виділилися у самостійні 
структури відділення механіки, інформати-
ки, економіки, а також додалися два нових 
відділення — фізико-технічних проблем 
енергетики і ядерної фізики та енергетики. 

Нова структура дала нові імпульси нау-
ково-дослідній синергії. Розширювалися мі-
ждисциплінарні зв’язки, посилювалася інте-
грація наук, зростала якість і соціальна зна-
чущість академічної продукції. Приблизно 
за 10 років Академія стала суспільно визна-
ним головним науковим центром країни, 
центром творення нових знань і технологій. 
Академічні установи посіли передові позиції 
в ряді галузей математики, механіки, теоре 
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В.М. Бакуль, М.В. Келдиш і Б.Є. Патон в Інституті над-
твердих матеріалів АН УРСР. 1964 р. 
 
 
 
 

 
Б.Є. Патон і М.С. Поляков в Інституті геотехнічної ме-
ханіки. Дніпро 
 
 
 

тичної фізики, фізики твердого тіла і низь-
ких температур, у радіофізиці і радіоастро-
номії, матеріалознавстві, кібернетиці та об-
числювальній техніці, нейрофізіології, мо-
лекулярній біології, мікробіології і вірусоло-
гії, генній інженерії, історії, археології, мово-
знавстві та інших науках4. Досягнення дос-
лідників втілювалися в новаторські техно-

                                                      
4 Походня І.К., Лебедєв В.К. Життєвий і творчий шлях 
Бориса Євгеновича Патона. Біобібліографія 
Президента НАН України академіка НАН України 
Б.Є. Патона. К.: Наук. думка, 2008. С. 32. 

логії і технічні винаходи. Все це сприяло пе-
ретворенню України на країну високої інду-
стрії, розвитку освіти, культури, інтелектуа-
льного потенціалу. 

Курс на розвиток фундаментальних дос-
ліджень в Академії реалізовувався трьома 
шляхами: уточненням, розширенням, збага-
ченням профілю існуючих наукових установ, 
створенням нових установ з найперспекти-
внішою фундаментальною тематикою і пе-
реведенням в Академію наукових установ, 
які були поза її структурою, але мали потен-
ціал фундаментальних досліджень. 

У цьому плані було реорганізовано 14 ді-
ючих тоді академічних інститутів. Уже в їх 
назвах закладалася відповідність фундамен-
талізації. Інститут гідрології і гідротехніки 
перетворено на Інститут гідромеханіки, Ін-
ститут теплоенергетики — на Інститут тех-
нічної теплофізики, Інститут електротехні-
ки — на Інститут електродинаміки, Інститут 
металокераміки і спеціальних сплавів — на 
Інститут проблем матеріалознавства, Інсти-
тут ливарного виробництва — на Інститут 
проблем лиття, Інститут полімерів і мономе-
рів — на Інститут хімії високомолекулярних 
сполук, Інститут використання газу — на Ін-
ститут газу, Інститут геології горючих копа-
лин — на Інститут геології і геохімії горючих 
копалин. Інститут мікробіології розширився 
за рахунок вірусології і став Інститутом мік-
робіології і вірусології. Севастопольську біо-
логічну станцію було реорганізовано в Інсти-
тут біології південних морів ім. О.О. Ковалев-
ського5. Всі вони включені в процес творення 
фундаментальної науки і посилення прикла-
дного значення досліджень.  

Реформаторські зусилля Б.Є. Патона із 
самого початку йшли всупереч намірам ор-
ганів союзної влади, які хотіли передати 
інститути технічного профілю галузевим 
міністерствам і відомствам 6. Борис Євгено-

                                                      
5 Національна академія наук України. 1918−2018. 
К., 2008. С. 105. 
6 Наумовець А.Г. Б.Є. Патон і розвиток досліджень в галузі 
фізико-технічних і математичних наук у НАН України. В 
кн.: Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії. К., 2012. С. 70. 
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вич був єдиним із президентів академій 
союзних республік, який категорично ви-
ступив проти цього. Йому вдалося відстоя-
ти свою позицію. Фундаментальна технічна 
наука в Академії пішла на піднесення за-
вдяки як внутрішнім трансформаціям, так і 
переходу до неї науково-технічних установ 
із галузевих структур. 1960–1980-ті роки 
були періодом активного творення нових 
технічних і природничих наукових установ 
в Академії, яка розгорталася тематично і 
географічно. 

Всіляко стимулювалися фундаментальні 
математичні дослідження як база наукових 
проривів у всіх галузях. У Києві, Харкові, До-
нецьку, Львові сформувалися потужні мате-
матичні школи, завдяки яким в Академії ви-
росли нові структури. У 1965 р. створено 
Донецький обчислювальний центр, що 
1970 р. переріс в Інститут прикладної мате-
матики і механіки, а у Львові в 1978 р. — Ін-
ститут прикладних проблем механіки і ма-
тематики (нині — ім. Я.С. Підстригача). 

Б.Є. Патон — незмінний ентузіаст розви-
тку інформатики. Уже через рік після обран-
ня президентом Академії з його ініціативи в 
Інституті кібернетики створено СКТБ мате-
матичних машин і систем, а 1980 р. — СКТБ 
програмного забезпечення, де розроблялися 
прототипи сучасних комп’ютерів. 1987 р. 
організовано Інститут проблем реєстрації 
інформації. У ньому створюються вітчизняні 
оптичні накопичувачі інформації довготри-
валого зберігання. Інститут кібернетики не-
ухильно переростав у величезний науково-
технічний комплекс. 

Розгортання фундаментальних і прикла-
дних досліджень у галузі багатопрофільної і 
багатозначущої механіки привело до появи в 
Дніпропетровську (нині — Дніпро) Інститу-
ту технічної механіки — дітища академіка 
Б.Є. Патона і генерального конструктора 
КБ «Південне» академіка В.Ф. Уткіна. 1967 р. 
там створено Інститут геотехнічної механіки 
(нині — ім. М.С. Полякова), який працює на 
продуктивність і безпеку гірничодобувної 
промисловості. 1964 р. засновано Інститут 

 
 

Р.Є. Кавецький і Б.Є. Патон в Інституті експеримента-
льної та клінічної онкології МОЗ УРСР (нині ІЕПОР ім. 
Р.Є. Кавецького НАН України) під час відкриття кліні-
чного відділу. Київ, 1966 р. 
 
 

 
 

Після вручення орденів Леніна і Золотих медалей 
«Серп і Молот». У першому ряду (зліва направо): ака-
деміки О.І. Бродський, Б.Є. Патон, З.І. Некрасов; у дру-
гому ряду: академіки В.М. Глушков та І.М. Францевич. 
1969 р. 
 
 

гідромеханіки, 1966 р. — Інститут проблем 
міцності. Важко переоцінити значення цих 
установ для забезпечення надійності і дов-
говічності об’єктів великої промисловості. 

Вирішальною була ініціатива і роль 
Б.Є. Патона у створенні інститутів теорети-
чної фізики (1966 р.), ядерних досліджень 
(1970 р.), фізики конденсованих систем 
(1990 р., Львів), Донецького фізико-
технічного (1965 р.) і Радіоастрономічного 
(1985 р., Харків) інститутів. 
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Делегація на чолі з прези-
дентом АН СРСР академі-
ком М.В. Келдишем та пре-
зидентом АН УРСР акаде-
міком Б.Є. Патоном в Ін-
ституті чорної металургії 
Міністерства чорної мета-
лургії СРСР(нині — ІЧМ 
ім. З.І. Некрасова НАН Укра-
їни). Дніпро, 1969 р. 

 
 

За сприяння Б.Є. Патона в Чернівцях 
1980 р. створено Конструкторсько-
технологічне бюро, яке 1990 р. перетвори-
лося на Інститут термоелектрики. 

У 1969 р. за пропозицією Б.Є. Патона ор-
ганізовано Відділ фізико-технічних проблем 
енергетики, в якому пізніше виріс ряд нау-
кових інститутів, що працюють на розвиток 
енергетичної галузі в Україні. 

Ставши президентом Академії, Б.Є. Патон 
дав додаткові імпульси для інтенсивного 
розвитку хімічних та біологічних наук. П’ять 
його попередників — президенти В.І. Вер-
надський, В.І. Липський, Д.К. Заболотний, 
О.О. Богомолець і О.В. Палладін, будучи ви-
датними дослідниками цієї сфери, заклали її 
міцну базу. Але з’являлися нові проблеми, 
які для своєї реалізації потребували нових 
академічних структур. З ініціативи і завдяки 
зусиллям Бориса Євгеновича було створено: 
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії 
ім. Л.М. Литвиненка (1967 р., Донецьк), Ін-
ститут колоїдної хімії та хімії води (1968 р., 
нині — ім. А.В. Думанського), Інститут про-
блем кріобіології і кріомедицини (1972 р., 
Харків), Інститут молекулярної біології і ге-
нетики (1973 р.), Фізико-хімічний інститут 
(1977 р., Одеса, нині — ім. О.В. Богатського), 
Інститут фізіології рослин і генетики (1986 
р.), Інститут хімії поверхні (1986 р., нині — 

ім. О.О. Чуйка), Інститут біоорганічної хімії 
(1987 р., перетворений 1989 р. на Інститут 
біоорганічної хімії і нафтохімії). 

Серед установ, які переведено до Акаде-
мії з галузевих міністерств, був і відомий 
нині Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. 

1965 р. створено Донецький ботанічний 
сад з багатьма відділеннями, 1966 р. — 
Центральний науково-природничий музей 
(нині — Національний), 1968 р. — Лугансь-
кий природний заповідник. До складу Ака-
демії увійшов Одеський археологічний му-
зей (1971 р.). 

На базі провідних інститутів хімічного і 
біологічного профілів постала низка відді-
лень, центрів, дослідних, експериментальних 
виробництв, конструкторсько-технологічних 
бюро, технологічних структур. 

Даремно скептики побоювалися, що при-
родничі науки при Б.Є. Патоні відійдуть на 
другий план. Природничі науки, як і технічні, 
інтенсивно розвивалися. Розширився діапа-
зон їх напрямів, наукових шкіл і установ.  

До того ж не були забуті їх провідні вчені. 
Багатьом інститутам присвоєно ім’я їхніх 
засновників. 

У період загального піднесення Академії 
у 1960−1980-ті роки, пов’язаний з ініціати-
вами і стратегіями президента Б.Є. Патона,  
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Біля радіотелескопа УТР-2.  
У центрі — С.Я. Брауде, 
Б.Є. Патон, О.Я. Усиков. Хар-
ків, 1971 р.  
 
 

помітно розширилися і соціогуманітарні до-
слідження. Суспільствознавчі науки наро-
щували свій тематичний і кадровий потен-
ціал. Інститути розросталися за рахунок но-
вих підрозділів, що уособлювали нові нау-
кові напрями. А Інститут економіки навіть 
відкрив свої відділення у великих промис-
лових і економічних центрах — Харкові, До-
нецьку, Луганську, Одесі, Львові. З кінця 60-х 
років розпочалася смуга створення нових 
соціогуманітарних інститутів — держави і 
права (1969 р.), економіки промисловості 
(1969 р., Донецьк), проблем ринку та еконо-
міко-екологічних досліджень (1970 р., Оде-
са), соціології (1990 р.) і археографії 
(1990 р.). З 1986 р. діє Центр досліджень на-
уково-технічного потенціалу та історії нау-
ки, перетворений пізніше на Інститут 
ім. Г.М. Доброва. Сформовано потужну нау-
кову платформу для пріоритетних позицій 
соціогуманітаристики у новітній час7. 

Динаміка — характерна риса розвитку 
Академії під керівництвом Б.Є. Патона. Пос-
тійно, плавно і без самореклами Академія 
оновлює проблематику досліджень і мережу 

                                                      
7 Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток 
соціогуманітарних досліджень у роки Незалежності. 
В кн.: Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії. К., 2012. 
С. 232−275. 

наукових установ з урахуванням трендів 
світової науки і вітчизняних соціальних за-
питів. Вище ми бачили картину глибини і 
масштабності цієї динаміки у 1960−1980-х 
роках. Не менш предметною і соціально зна-
чущою вона стала і на межі століть, коли 
Академія визначала своє місце і роль в умо-
вах корінних суспільних трансформацій, но-
вих науково-технічних революцій, змін ме-
ханізмів взаємодії з владою і економікою. Як 
і на початку президентства в Академії, 
Б.Є. Патону довелося докласти великих зу-
силь, щоб зберегти в Україні фундаменталь-
ну науку, особливо ту, що дає проривні 
знання і високі технології. 

Якщо в 60-ті роки йшлося про те, щоб 
академічні установи, які ведуть фундамен-
тальні дослідження, не розпорошити в галу-
зевих відомствах, то в 90-х роках питання 
стояло про те, щоб наукові установи фунда-
ментального значення, які були у відомчому 
галузевому підпорядкуванні колишніх сою-
зних структур, передати до Академії. В ін-
шому разі вони втратили б свій величезний 
потенціал, оскільки тільки в Академії могли 
продовжити своє повноцінне функціону-
вання. Це насамперед стосувалося наукових 
установ сфер ядерної енергетики і ракетно-
космічної техніки. 
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Б.Є. Патон, К.М. Ситник і І.І. Лукінов з директором Ін-
ституту економіки промисловості АН УРСР М.Г. Чума-
ченком. Донецьк, 1975 р. 
 
 

 

 
 

Б.Є. Патон, О.О. Галкін та І.К. Походня в Донецькому 
фізико-технічному інституті АН УРСР. 1975 р. 
 
 
 

Враховуючи базове значення електрое-
нергетики для економіки, Б.Є. Патон ініці-
ював створення у 2004 р. нового Відділен-
ня — ядерної фізики і енергетики на допо-
внення до існуючого Відділення фізико-
технічних проблем енергетики. Завдання 
нового Відділення — фундаментальні дос-
лідження в ядерній фізиці і наукова підт-
римка атомної енергетики. Основою цього 
Відділення став повернутий до Академії 
найстаріший в Україні фізичний інсти-
тут — «Харківський фізико-технічний ін-
ститут». За поданням Академії Указом Пре-

зидента України в 1993 р. йому надано ста-
тус першого в Україні національного нау-
кового центру. Це потужний науково-
технічний комплекс, який складається з 
п’яти спеціалізованих інститутів та низки 
дослідницьких і технічних установ. До ньо-
го включено створені на початку 1990-х 
років інститути фізики твердого тіла, мате-
ріалознавства і технологій, фізики плазми, 
фізики високих енергій і ядерної фізики, 
теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера, плаз-
мової електроніки і нових методів приско-
рення, які уособлюють найновіші напрями 
фізики. До складу Відділення ядерної фізи-
ки та енергетики увійшли також новоство-
рені в цей час інститути геохімії навколиш-
нього середовища (Київ) і прикладної фізи-
ки (Суми). Відділення фізико-технічних 
проблем енергетики поповнилося знову ж 
таки новоствореними інститутами — зага-
льної енергетики (1997 р.), вугільних енер-
готехнологій (2002 р.), відновлюваної ене-
ргетики (2003 р.), проблем безпеки атом-
них електростанцій (2004 р.). 

Загалом у роки незалежності Академія 
вибудувала широку систему наукового за-
безпечення енергетичної галузі — неод-
мінного фундаменту економіки, добробуту, 
безпеки, суверенітету. Типовий приклад 
далекоглядності і соціальної відповідаль-
ності керманича НАН України Б.Є. Патона і 
когорти його однодумців і сподвижників. 

Космічні дослідження, так само як і ядер-
но-енергетичні, у період змін у науковій си-
стемі України відчули дієву підтримку з бо-
ку Б.Є. Патона і Академії. Щоб зберегти кос-
мічну галузь науки, Борис Євгенович ініцію-
вав створення Національного (нині — Дер-
жавного) космічного агентства України, 
очолив Раду з космічних досліджень НАН 
України, організував Інститут космічних до-
сліджень з його Львівським і Харківським 
центрами, Інститут іоносфери (Харків), а 
також науковий центр аерокосмічних дослі-
джень Землі Інституту геологічних наук. На 
Інститут технічної механіки за поданням 
Академії з 1995 р. покладено функції голов-
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ного інституту ракетно-космічної галузі 
України. Неослабний режим сприяння, як і 
раніше, надається Головній астрономічній 
обсерваторії, Полтавській гравіметричній 
обсерваторії, Радіоастрономічному інститу-
ту (Харків), базі астрономічних спостере-
жень у Терсколі на Північному Кавказі. 

Турботи про збереження і розвиток кос-
мічних досліджень ознаменувалися вагоми-
ми досягненнями. Уже на початку 90-х років 
Україну визнано одним зі світових лідерів 
комплексного вивчення біології клітин в 
умовах космічного польоту. В Інституті бо-
таніки ім. М.Г. Холодного за участю першого 
космонавта незалежної України Л. Каденюка 
розроблено програму комплексного біологі-
чного експерименту в космосі. Л. Каденюк 
провів експериментальні дослідження на 
борту американського космічного апарата 
«Спейс Шатл». Вивчалося архіважливе пи-
тання: розвиток рослин як одного з елемен-
тів системи життєзабезпечення майбутніх 
довготривалих космічних місій. 

Крім біологічних експериментів установи 
НАН України брали участь у здійсненні кос-
мічних досліджень планети Венера, Сонця, 
комети Галлея. При Президії НАН України з 
1992 р. діє Міжнародний центр астрономіч-
них та медико-екологічних досліджень. 

У 1995 р. Україна запустила перший вла-
сний космічний апарат «Січ-1», а потім і 
«Січ-2» для дистанційного зондування Зем-
лі та проведення досліджень навколозем-
ного космічного простору. Космічні апара-
ти «Січ» — результат співпраці вчених та 
інженерів КБ «Південне», ВО «Південмаш», 
низки наукових установ Академії та інших 
відомств. 

Президент Академії Б.Є. Патон, як і ра-
ніше, пильно стежить за успіхами світової 
космонавтики, прагне розвитку космічних 
досліджень в Україні та налагодження плі-
дної міжнародної співпраці у цій сфері8.  

                                                      
8 Горбулін В.П., Яцків Я.С. Б.Є. Патон і розвиток 
ракетно-космічної техніки і космічних досліджень. В 
кн.: Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії. К., 2012. 
С. 457−470. 

 
 

Делегація на чолі з президентом АН СРСР академіком 
А.П. Александровим в Інституті ядерних досліджень 
АН УРСР. На передньому плані: Б.Є. Патон, А.П. Алекса-
ндров і директор Інституту О.Ф. Німець. Київ, 1978 р. 
 
 

 
Голова Західного наукового центру АН УРСР Я.С. Підс-
тригач розповідає про діяльність Центру. Львів, 
1980 р. 
 
 
 

Головне, утвердити статус і роль України 
як космічної держави. 

Дбаючи про науково-технічну міць Укра-
їни як незалежної держави, Б.Є. Патон доміг-
ся того, щоб Інститут монокристалів, поту-
жну науково-технологічну установу, яка ра-
ніше належала Міністерству хімічної проми-
словості СРСР, у 1991 р. було передано НАН 
України. Нині це науково-технічний ком-
плекс, відомий у світі вирощуванням крис-
талів оптичного сапфіру з рекордними роз-
мірами. Тут органічно поєдналися фундаме-
нтальні і прикладні дослідження та вироб-
ництво. До комплексу входять інститути  
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Б.Є. Патон і О.С. Давидов в Інституті теоретичної фізи-
ки АН УРСР. 1982 р. 
 
 

 
 

Б.Є. Патон, В.Т. Толок, А.П. Александров у Відділенні 
фізики плазми Харківського фізико-технічного ін-
ституту АН УРСР. Харків. 1983 р. 
 
 

монокристалів, сцинтиляці йних матеріалів, 
мікроприладів, функціональної мікроелект-
роніки, науково-технічний центр імунобіо-
технології, конструкторське бюро машино-
будування і завод хімічних реактивів. Одна з 
наймолодших установ комплексу — Інсти-
тут сцинтиляційних матеріалів (з 2003 р.) — 
завоювала міцні позиції на світовому ринку 
пластмасових сцинтиляторів. 

Пошуки вдосконалення форм і методів 
організації наукових досліджень і впрова-
дження їх результатів — для Б.Є. Патона 
безперервний процес. У період незалежно-
сті України він посилює курс на формуван-
ня на базі провідних інститутів багатопла-
нових комплексів, у яких тіснішають 
зв’язки дослідників і практиків. 

Рідний для нього Інститут електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона перетворено на на-
уково-технічний комплекс з низкою держа-
вних підприємств (конструкторсько-
технологічних бюро, інженерних центрів, 
дослідних заводів і подібних структур)9. 
Таким самим шляхом за підтримки Бориса 
Євгеновича Інститут надтвердих матеріа-
лів ім. В.М. Бакуля став базою для потужно-
го Науково-технологічного алмазного кон-
церну «Алкон». Президент Академії схвалив 
ідею і забезпечив реалізацію Кібернетично-
го центру, до якого, крім відомого Інститу-
ту кібернетики ім. В.М. Глушкова, увійшли 
новостворені інститути програмних сис-
тем, проблем математичних машин і сис-
тем, космічних досліджень, прикладного 
системного аналізу, Міжнародний науково-
навчальний центр інформаційних техноло-
гій та систем. 

Нові народногосподарські потреби зу-
мовили продовження новотворення науко-
вих установ. Хоча вони з’являлися не так 
густо, як у період 60–80-х років, але завдя-
ки послідовній лінії Б.Є. Патона на розвиток 
науки у відповідь на суспільні запити Ака-
демія майже щороку поповнюється. На по-
чатку 90-х років створено, крім згаданих 
вище, інститути проблем штучного інтеле-
кту, транспортних систем і технологій 
(Дніпро), магнетизму, прикладної оптики, 
іоносфери (Харків), фізики гірничих проце-
сів (Дніпро), електронної фізики (Ужгород), 
географії, металів та сплавів, прикладної 
фізики (Суми). У галузі природознавства 
створено інститути сорбції та проблем ен-
доекології, біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овча-
ренка, природокористування та екології 
(Дніпро), біології клітини (Львів), екології 
Карпат (Львів), харчової біотехнології та 
геноміки, еволюційної біології та генетики, 
Дунайський біосферний заповідник. Ці нові 
наукові установи, як і збережені та рефор-

                                                      
9  Онищенко О.С., Дубровіна Л.А., Маковецька О.К. та ін. 
Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях 
Бориса Євгеновича Патона (до сторіччя від дня 
народження ). К., 2018. С. 13–129. 
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мовані традиційні, конче потрібні для тех-
нічного і технологічного забезпечення 
життя українського суспільства. Б.Є. Патон 
завжди невідступний у підпорядкуванні 
Академії завданням побудови в Україні ви-
сокотехнологічного суспільства з іннова-
ційною економікою. 

Як досвідчений аналітик-прогнозист 
епохальних змін у науці та суспільних за-
питів до науки, Б.Є. Патон своєчасно перед-
бачав необхідність нових напрямів акаде-
мічних досліджень, відповідних їм органі-
заційних структур і розгортав курс на їх ре-
алізацію. Це було помітно в галузі розвитку 
матеріалознавства в 60-ті роки, кібернети-
ки в 70-ті, енергетики і біології у 80-ті. На-
прикінці 80-х років Б.Є. Патон відчув пот-
ребу якісно нового етапу соціогуманітар-
них досліджень в Академії, які б заглиблю-
валися у суть суспільних процесів, моделю-
вали подолання кризових явищ, позитивно 
впливали на розвиток суспільної свідомості 
і формування людських якостей. На засі-
даннях Президії частіше стали розглядати 
соціогуманітарні питання, фундаменталі-
зувалася тематика і видозмінювалася стру-
ктура суспільствознавчих наукових уста-
нов, ширшим ставав спектр міждисциплі-
нарних досліджень і видань. 

Академія була готова до якісного прори-
ву в соціогуманітаристиці. Він настав буква-
льно з першого року утворення незалежної 
Української держави. Суспільні і гуманітарні 
установи переорієнтовувалися на проблеми 
українського державотворення, розвитку 
громадянського суспільства, побудови інно-
ваційної, конкурентоспроможної економіки, 
формування національної ідентичності, сві-
домості, пам’яті, національного відродження 
в цілому, інтеграції України у європейське і 
світове співтовариство. 

У числі перших новостворених у 1991 р. 
соціогуманітарних установ Академії були 
Інститут української мови, Український мо-
вно-інформаційний фонд, Міжнародна 
школа україністики, Інститут національних  

 
 

В Інституті проблем машинобудування АН УРСР. Ха-
рків, 1984 р. 
 
 

 
 

В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 
АН УРСР. Харків, 1985 р. 
 
 

 
 

Б.Є. Патон на відкритті новозбудованого корпусу 
Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського 
АН УРСР . Київ, 1989 р. 
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Б.Є. Патон з членами Від-
ділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавс-
тва НАН України. Київ, 
1993 р. 

 
 
 

відносин і політології (нині — Інститут по-
літичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса), Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії, Центр 
пам’яткознавства. У Львові створено Інсти-
тут народознавства (1992 р.). Інститут сус-
пільних наук реорганізовано (1993 р.) в Ін-
ститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 
Львівське відділення Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка — в Інститут Івана Франка 
(2011 р.). Кафедра філософії АН України пе-
ретворена на окрему установу — Центр гу-
манітарної освіти (1992 р.). Бум енциклопе-
дичних видань породив Інститут енцикло-
педичних досліджень (2004 р.), який поєд-
нує теорію і практику енциклопедознавства. 

У реформі суспільствознавчого сектору 
Академії Б.Є. Патон виправдано на перший 
план поставив гуманітарні установи, оскі-
льки в перехідні періоди гуманітарні (мов-
ні, етнічні, конфесійні, культурні, духовні) 
чинники відіграють особливу роль. Саме 
від них багато в чому залежать загальна 
соціокультурна атмосфера в суспільстві, 
готовність чи неготовність широких верств 
населення сприймати нововведення, кон-
солідуватися для здійснення прогресивних 

змін чи пасивно покладатися на стихію. За-
галом в інформаційну епоху інтелектуаль-
но-духовні чинники мають вирішальне 
значення. Природно, що інтенсивний роз-
виток гуманітарних наук і установ став 
академічним пріоритетом, оскільки і світо-
вий пріоритет — людський розвиток — має 
свої базові корені в гуманітарних чинниках. 

Гуманітарна складова суттєво розшири-
лася і в дослідженнях інститутів історії 
України, філософії ім. Г.С. Сковороди, соціо-
логії, літератури ім. Т.Г. Шевченка, мистец-
твознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського. Їх внесок у формування 
духовного обличчя України і українця важ-
ко переоцінити. 

Посилення уваги до гуманітарного цик-
лу наук не означало послаблення її до наук 
соціально-економічних і соціально-
політичних. Б.Є. Патон завжди відносив 
економічні і політичні науки до зони висо-
кої наукової і суспільної відповідальності. 
Вони досліджують процеси на передових 
рубежах державного будівництва і форму-
вання суспільних відносин. 

На Інститут держави і права ім. В.М. Ко-
рецького було покладено завдання науко-
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вої підтримки законотворчого процесу в 
Україні. В Інституті розгорнуто нові наукові 
напрями — конституційного, міжнародно-
го, космічного, морського, банківського, 
підприємницького права. У 1992 р. створе-
но Інститут економіко-правових дослі-
джень, який став головною організацією з 
підготовки та наукового супроводу Госпо-
дарського кодексу України. Львівське від-
ділення Інституту економіки в 1994 р. пе-
ретворено на Інститут регіональних дослі-
джень, на який покладено обов’язки ком-
плексних досліджень наукових і практич-
них проблем управління соціально-
економічним розвитком регіонів. В Ужго-
роді з цією ж метою у 1995 р. створено За-
карпатський регіональний центр соціаль-
но-економічних і гуманітарних досліджень. 
У Харкові 2006 р. постав Науково-дослідний 
центр індустріальних проблем розвитку. 
Його проблематика — модернізація проми-
слової політики, промислових секторів 
економіки, зокрема машинобудівного ком-
плексу, енергетичної безпеки. Він став го-
ловною установою-розробником Стратегії 
сталого розвитку Харківської області до 
2020 року. 

Враховуючи складну демографічну ситу-
ацію в Україні, Б.Є. Патон у 2002 р. підтри-
мав ініціативу щодо відновлення в Академії 
Інституту демографії в розширеному варіа-
нті порівняно з тим, яким він був у 
1918−1938 рр. Інститут демографії і соціа-
льних досліджень (від 2009 р. — 
ім. М.В. Птухи) зарекомендував себе як 
установа, що серйозно займається аналіти-
чними матеріалами з питань людського ро-
звитку, соціально-демографічних процесів 
в Україні, підготовки соціально-
демографічних моделей і прогнозів. 

Однією з наймолодших наукових установ 
Академії (але зі столітнім корінням, що сягає 
часу її заснування) є Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку 
(створено у 2010 р.). Потреба в цих дослі-
дженнях очевидна. Це — економіка приро-
докористування та природно-техногенна  

 
 

Б.Є. Патон з Генеральним конструктором КБ «Півден-
не» В.Ф. Уткіним. Дніпро, 1996 р. 
 
 

безпека; економічна ефективність викорис-
тання, охорони та відтворення природно-
ресурсного потенціалу; стратегія сталого 
розвитку України та її регіонів. 

Перетворення України на самостійну 
державу, суб’єкт міжнародної діяльності 
зумовило необхідність розширення дослі-
джень історії і сучасності України в євро-
пейському і світовому контексті. Президент 
Академії Б.Є. Патон вважав це завданням 
усіх соціогуманітарних установ, особливо 
історичних. 

Він хотів, щоб дослідники зарубіжжя 
завжди мали об’єктивну картину минулих і 
сьогоднішніх історичних, економічних, нау-
кових, культурних, дипломатичних зв’язків 
України з країнами усього світу. У перший 
рік незалежності в Академії було створено 
Інститут світової економіки і міжнародних 
відносин, у якому вивчався економічний, 
соціальний і безпековий досвід зарубіжних 
країн з метою використання його в україн-
ському державному і суспільному житті. Ін-
ститут трансформувався, частину його  
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на 60-річному ювілеї Інституту органічної хімії НАН 
України. Київ, 1999 р. 
 
 

 
 

В Інституті монокристалів НАН України. Харків, 
2003 р. 
 
 

функцій перехопили інші установи. У тому 
самому 1991 р. розпочав діяльність Інститут 
сходознавства ім. А.Ю. Кримського, в 
1992 р. — Інститут східноєвропейських (по-
тім європейських) досліджень, що у 2011 р. 
переріс в Інститут всесвітньої історії. Науко-
ве бачення стану і прогнозу інтеграції Укра-
їни у світовий простір значно розширилося. 

У 1997 р. створено Інститут економіки і 
прогнозування, колектив якого сконцент-

рував зусилля на вирішенні проблем еко-
номічної теорії, економічної політики, аг-
рарно-промислового комплексу, структур-
них змін в економіці. Інститут предметно 
зайнявся макроекономічним і сектораль-
ним моделюванням і прогнозуванням, тех-
нологічним прогнозуванням, інноваційною, 
фінансовою, промисловою політикою, моні-
торингом соціально-економічних трансфо-
рмацій, кон’юнктурою ринків, забезпечен-
ням економічного зростання. На постійній 
основі здійснюється моніторинг тенденцій, 
викликів і загроз у макроекономіці України. 
Створюється і постійно оновлюється науко-
ва база для розроблення і здійснення стра-
тегічних прогнозів і програм соціально-
економічного розвитку, вдосконалення всієї 
господарської системи України. 

Уточнив свій профіль Інститут історії. Він 
став, так би мовити, україноцентричним і 
повернувся до своєї первісної назви — Ін-
ститут історії України, зосередився на ви-
вченні власне української історії від глибини 
віків до сьогодення, використовуючи багат-
ство методів і джерел історичного дослі-
дження — від усної історії до інтернет-
контенту. Детально проаналізовано держав-
ницькі традиції в історії України. Розширено 
панораму історичного бачення. Піднято заві-
су над раніше замовчуваними або фальсифі-
кованими подіями, явищами, персоналіями. 
Предметом широкого вивчення стала історія 
народу, а не лише режимів, володарів, війн. 
Об’єднаними зусиллями дослідників Акаде-
мії показано об’єктивну картину нашого ми-
нулого з його піднесеннями і спаданнями, 
здобутками і поразками, світлими і трагіч-
ними періодами, але з нестримним бажан-
ням народу зберегти свою самобутність, ма-
ти незалежну державу, побудувати багату 
країну, посісти гідне місце в міжнародному 
середовищі. Це потужна наукова платформа 
для утвердження національної ідентичності, 
розвитку національної свідомості і пам’яті, 
зміцнення патріотичного духу. 

Філологічні і культурологічні досліджен-
ня в Академії, як і раніше, ведуться під егідою  
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На святкуванні 75-річчя 
Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка НАН Украї-
ни. Київ, 2001 р.  
 
 

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка. Зба-
гачується доробок у вивченні історії україн-
ської літератури та сучасного літературного 
процесу, закономірностей розвитку світової 
літератури, інтеграції української мови, літе-
ратури, культури у європейський простір, 
порівняльного літературознавства. Розгор-
тається вивчення і введення до наукового та 
інформаційного обігу літератур і культур на-
ціональних меншин, спадщини репресованих 
письменників і діячів культури, здобутків 
української діаспори. Видано унікальну 6-
томну «Шевченківську енциклопедію», в якій 
всебічно висвітлено життя і діяльність Вели-
кого Кобзаря. Розпочато видання 5-томної 
«Франківської енциклопедії». 

Президент Академії Б.Є. Патон, завжди 
небайдужий до мови, літератури та куль-
тури і націлений на масштабні їх досяг-
нення, поставив завдання підготувати 
комплексне наукове видання, яке б уза-
гальнило історію розвитку української лі-
тератури в усій повноті і неподільності 
двох потоків — материкового та емігра-
ційного10. Так було започатковано загально-

                                                      
10 Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток 

академічний фундаментальний проект «Іс-
торія української літератури» у 12 томах, у 
якому літературний процес в Україні розг-
лядатиметься від найдавніших часів до сьо-
годення. 

Цільові комплексні програми наукових 
досліджень. Президент Б.Є. Патон зробив 
нормою діяльності Академії постійний по-
шук нових організаційних форм і методів 
управління наукою, які найбільшою мірою 
забезпечували б підвищення ефективності 
наукових досліджень та їх соціальну віддачу. 
З його приходом до керівництва в Академії 
почали широко застосовуватися програмно-
цільові методи планування, в яких наукові 
сили і матеріальні ресурси концентруються 
на вирішенні конкретних значущих наукових 
і народногосподарських проблем11. У цілесп-
рямованих дослідженнях він бачив наро-
дження нового типу досліджень, під час яких 
учений уже бачить можливості їх реалізації.  

                                                                                  
соціогуманітарних досліджень у роки Незалежності. 
В кн.: Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії. К., 2012. 
С. 232–275. 
11 Патон Б.Є. Доповідь на ювілейній сесії Загальних 
зборів АН УРСР 28 лютого 1979 р. Вісник АН УРСР. 
1979. № 5. С. 16. 
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В Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотно-
го НАН України. Київ, 2004 р. 
 
 
 

 
 

В Інституті молекулярної біології і генетики НАН Украї-
ни. Київ, 2007 р. 
 
 

«Тому, — говорив Борис Євгенович, — ми 
їх і назвали цілеспрямованими, тобто в кінці 
кожного такого дослідження стоїть певна 
мета, яка повинна бути реалізована»12. Зви-
чайно, цим не відкидалися вільні, пошукові 
фундаментальні дослідження, увага до них 
не послаблювалася, але надалі важливе місце 
у фундаментальних дослідженнях відводи-
лося дослідженням цілеспрямованим. «Ціле-
спрямований фундаментальний пошук — 
надійний сплав теорії і практики, міст з ни-
нішнього в майбутнє. Його значення в епоху 

                                                      
12 Патон Б.Е. Формировать новый тип мышления. 
Юность. 1985. № 3. С. 103. 

НТР важко переоцінити»13. Ці слова, сказані 
Борисом Євгеновичем більш як третину сто-
ліття тому, актуальні й сьогодні. Цільові 
комплексні програми з академічного середо-
вища перейшли в усі сфери суспільної діяль-
ності, стали не лише науково-дослідними, а й 
науково-технічними, науково-
технологічними, економічними, соціальни-
ми, освітніми, культурними, екологічними, 
інформаційними. Всі вони мали прообразом 
академічні моделі. 

Сьогодні, як правило, всі значні народно-
господарські, соціально-економічні, соціоку-
льтурні й соціогуманітарні проблеми вирі-
шуються на основі цільових комплексних 
програм. НАН України, як і раніше, бачить у 
них випробуваний механізм найшвидшого і 
найповнішого досягнення поставленої мети. 
Традиційно цільові програми наукових дос-
ліджень спрямовано на розвиток базових 
складників економіки (паливно-енергетич-
ного комплексу, машинобудування, металур-
гії, матеріалознавства, кібернетики, ракетно-
космічної галузі, сільського господарства) і 
соціогуманітарної сфери (медицини, освіти, 
культури)14. Останнім часом вони за ініціати-
вою Б.Є. Патона концентруються в комплек-
сних програмах цільових досліджень кожно-
го з відділень Академії. Такі програми, за-
тверджені Президією НАН України, є високи-
ми орієнтирами. У кожній з них формулю-
ються завдання з дослідження нових про-
блем кібернетичної, розвитку кіберфізичної 
науково-технічної революції, входження до 
проблематики наступної НТР, в основі якої, 
мабуть, будуть технології штучного інтелекту. 

У цільових програмах досліджень НАН 
України, як у кристалах, відображається да-
лекоглядна стратегія розвитку науки, ске-
рована президентом Академії на безперерв-
ний пошук нового знання, втілення його в 
техніку, технології, соціальний досвід. Рів-
няння йшло на світові аналоги і на створен-

                                                      
13 Там само. С. 103. 
14 Патон Б.Є. Реалізація цільових комплексних 
програм — найважливіше завдання. Вісник АН УРСР. 
1982. № 2. С. 54–57. 
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ня продуктів, яких до того не було у світі. 
НАН України закріпилася на передових ру-
бежах науки і, незважаючи на кризи, транс-
формації суспільства і самої Академії, збері-
гає високий інтелектуальний потенціал. Па-
норама тематики цільових досліджень Ака-
демії, як видно з їх стислого попереднього 
аналізу, адекватно накладається на темати-
чну панораму творчих пошуків світового 
наукового співтовариства. 

Посилення зв’язків з практикою. Про-
блемою залишаються темпи і масштаби 
впровадження результатів досліджень у 
практику. Борис Євгенович наслідує і розви-
ває менеджерський стиль батька — Євгена 
Оскаровича: «Будь-яка справа має бути до-
ведена до завершення. Бажано — до успіш-
ного!». Цей стиль набув загальноакадеміч-
ного поширення. У технічних і природничих 
науках він означав прагнення до максима-
льного скорочення шляху від наукового ре-
зультату через експеримент до виробничого 
продукту, а в соціогуманітаристиці — через 
оприлюднення наукових ідей і поглядів до 
закріплення їх у масовій свідомості. Як і у 
творенні нових знань, технологій і техніч-
них винаходів, Б.Є. Патон постійно націлює 
наукове співтовариство на пошук нових 
форм впроваджувальної роботи.  

Чи не наймасштабніша з них — науково-
технічні комплекси (НТК). Вони виросли на 
базі інститутів, які розгорнули міждисцип-
лінарні дослідження, що потребувало нової 
структури наукових установ15. Фундамента-
льні дослідження і їх технологічні застосу-
вання вже не могли існувати окремо. В НТК 
вони інтегрувалися. Науково-дослідна уста-
нова, конструкторсько-технологічні підроз-
діли, експериментальні виробництва і дос-
лідні заводи об’єднувалися в цілісні утво-
рення. НТК вирішували завдання здійснен-
ня в єдиному циклі фундаментальних і при-
кладних досліджень, дослідно-
конструкторських робіт, гарантування ви-
робничого втілення розробок, оперативне і  
                                                      
15 Патон Б.Е. Наука, техника, прогресс. М.: Наука, 1987. 
С. 159. 

 
 

В Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думансь-
кого НАН України. Київ, 2008 р. 
 

 

 
 

Б.Є. Патон і Ю.А. Левенець під час заходів з нагоди 70-
річчя від дня народження першого директора Інсти-
туту політичних і етнонаціональних досліджень 
І.Ф. Кураса. Київ, 2009 р. 
 
 

якісне доведення наукових результатів до 
повної готовності для практичного викорис-
тання16. 

Один із перших науково-технічних ком-
плексів було створено на базі рідного для 
Бориса Євгеновича Інституту електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона. Досвід виявився 
дуже успішним і швидко поширився в Укра-
їні та на теренах колишнього СРСР. Розви-
ток НТК сприяв залученню галузевих нау-
кових установ і підприємств — виникли мі-
жгалузеві науково-технічні комплекси  

                                                      
16 Там само. С. 90. 
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Б.Є. Патон і М.В. Попович в Інституті філософії 
ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ, 2010 р.  
 
 

(МНТК), а потім з’явилися ще й міжнародні 
науково-технічні комплекси. Варіанти їх 
множилися. Вони стали платформою для 
зміцнення союзу науки, техніки і виробниц-
тва17. Ефективно вони функціонують і в на-
шчас, видозмінюючи назви (науково-
технічний, науково-технологічний ком-
плекс, концерн, національний науковий 
центр, міжвідомчий (міжгалузевий) науко-
вий (науково-технічний) центр тощо). 

Якісно новим явищем у системі впрова-
дження результатів фундаментальних дос-
ліджень стали інженерні центри. Вони також 
втілилися в життя з ініціативи Б.Є. Патона і 
проходили первинну апробацію в Інституті 
електрозварювання. Це цільові, проблемно 
орієнтовані творчі колективи для прискоре-
ного розроблення і широкомасштабного 
впровадження принципово нових техноло-
гій18. У них інженерно-конструкторські, тех-
нологічні, дослідно-експериментальні під-
розділи працюють у безпосередньому й цілі-
сному зв’язку. За ними закріплено необхідні 
виробничі потужності. Вони пов’язані з галу-
зевими міністерствами і відомствами, ви-
вчають потреби в нових технологічних і тех-
нічних розробках, визначають раціональні 
сфери їх використання. Своїми силами чи на 
основі кооперації інженерні центри виготов-

                                                      
17 Патон Б.Е. Наука. Техника. Прогресс. М.: Наука, 1987. 
С. 91. 
18 Там само. С. 127. 

ляють окремі зразки і пробні серії новітньо-
го обладнання, приладів і матеріалів, розро-
бляють проектно-конструкторську докуме-
нтацію для їх широкого впровадження, на-
дають консультативну допомогу в питаннях 
їх ефективного використання. Постійно за-
ймаються також підготовкою кваліфікова-
них кадрів, здатних освоїти технічні і техно-
логічні новації. 

Діяльність інженерних центрів сприяє 
розвитку стійких зв’язків дослідних установ 
з промисловістю, пришвидшує практичну 
апробацію наукових результатів і тим самим 
стимулює їх удосконалення. Крім того, вони 
звільняють учених-дослідників від складної 
організаційної роботи з впровадження і да-
ють їм можливість зосередитися на творен-
ні нових знань і технологій. Не останню вагу 
має й те, що інженерні центри працюють на 
засадах госпрозрахунку, здобувають додат-
кові кошти для фундаментальних дослі-
джень. Вони доводять до готовності конку-
рентоспроможний продукт. 

В інженерних центрах як спеціалізованих 
організаціях, у яких поєднується наука і 
практика промислового освоєння складних 
зразків нової техніки і принципово нових 
технологій, Б.Є. Патон ще на етапі їх заро-
дження побачив важливу тенденцію науко-
во-технічного розвитку. «Потенційні мож-
ливості їх такі, — писав він, — що в недале-
кому майбутньому вони можуть стати клю-
човою ланкою системи освоєння нової тех-
ніки і технології на основних напрямах нау-
ково-технічного прогресу»19. Прогноз ви-
правдався. За першими інженерними 
центрами інститутів електрозварювання, 
кібернетики, надтвердих матеріалів було 
створено багато інших, як в Академії, так і 
поза нею. У наш час інженерні центри стали 
звичними і ефективними формами зв’язку 
науки з виробництвом. Називаються вони 
по-різному — інженерні, науково-інженерні, 
технологічні, конструкторські, експеримен-
тальні, впроваджувальні, виробничі центри 
                                                      
19 Патон Б.Е. Наука. Техника. Прогресс. М.: Наука, 1987. 
С. 136. 
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(підприємства, бюро, заводи), але основне 
завдання у них однакове: якнайтісніше 
пов’язати науку з практикою, зробити впро-
вадження швидким і масштабним. 

Ефективною формою зв’язку науки з ви-
робництвом стали «опорні пункти», які, як і 
науково-технічні комплекси та інженерні 
центри, також зародилися в Академії з ініціа-
тиви Бориса Євгеновича. Це були виробничо-
технічні підрозділи, створювані безпосеред-
ньо на підприємствах промисловості, будів-
ництва і сільського господарства. Забезпе-
чення кадрами, необхідним обладнанням і 
ресурсами здійснювалося за рахунок штатів і 
коштів самих підприємств. Завдання «опор-
них пунктів» полягає в тому, щоб готувати 
виробництва до використання нової техніки 
і технології, їх широкого застосування на ба-
зовому підприємстві і наступного поширення 
на інші підприємства галузі регіону. 

Перші «опорні пункти» створено на низці 
нафтогазодобувних підприємств з питань 
впровадження трубозварювальних ком-
плексів, на виробничих об’єднаннях 
«Київтрактордеталь» — для обробки дета-
лей тракторних двигунів — і «Більшовик» — 
для вдосконалення ливарного обладнання, а 
на Закарпатській держсільгоспстанції — для 
технологічної переробки сировини20. Вони 
зарекомендували себе справжніми «пункта-
ми» інтеграції науки, техніки, технології і 
виробництва. Було прийнято союзні і рес-
публіканські урядові рішення про підтримку 
і поширення «опорних пунктів». Через сім 
років їх налічувалося вже понад 250. «Опорні 
пункти», як і інженерні центри, на час ство-
рення були провісниками, а потім стали різ-
новидами нинішніх служб інжинірингу і 
маркетингу науково-технічної продукції. 
Президент Академії Б.Є. Патон послідовно 
дотримується думки, що кожен науково-
дослідний інститут повинен мати свої галу-
зеві «опорні пункти». 

                                                      
20 Енергійніше вести перебудову науки, підвищувати 
вклад учених у прискорення технічного прогресу: 
доповідь президента АН УРСР академіка Б.Є. Патона. 
Вісник АН УРСР. 1987. № 7. С. 11. 

 
 

Б.Є. Патон, А.Г. Наумовець, А.Г. Загородній, В.В. Моргун 
під час проведення Дня поля. Київська обл., смт Глева-
ха, 2012 р. 
 
 

 
 

Б.Є. Патон з науковцями Інституту української мови 
НАН України Н.Ф. Клименко, К.Г. Городенською, Н.Г. 
Горголюк, П.Ю. Гриценком, С.Я. Єрмоленко. Київ, 
2018 р. 
 
 

І досі використовується започаткована 
Б.Є. Патоном у 1970-х роках така форма ор-
ганізації зв’язку науки з виробництвом, як 
договори про науково-технічне співробіт-
ництво. Президія Академії укладала їх з об-
ласними органами влади, а інститути — з 
конкретними виробничими підприємствами. 
Тепер їх укладають ще й з міністерствами та 
відомствами, з бізнес-структурами. Договори 
сприяють цілеспрямованому впровадженню 
результатів наукових досліджень, 
збуджують інтерес практики до науки. Підп-
риємства мають можливість найкоротшим 
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Підписання договору про співробітництво з президен-
том Академії наук Ізраїлю Джошуа Йортнером. Київ, 
1993 р. 
 
 

 
 

Зустріч з президентом Академії наук Китаю професо-
ром Лу Юнсянем. Київ, 2005 р. 
 
 

шляхом отримати нові технології, а наукові 
установи — безпосереднє замовлення і фі-
нансову підтримку. 

Особливо помітну роль у техніко-
технологічному оновленні промисловості 
України такі договори відіграли в 1970–
1980-х роках. Перший досвід набуто в 
східних і південних областях (Луганській, 
Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Хер-
сонській, Одеській і Кримській). Далі він по-
ширився по всій Україні. Договори передба-
чали не лише конкретні впровадження, а й 
реалізацію комплексних науково-технічних 
програм, спрямованих на технічне і техно-

логічне переоснащення певних підприємств 
і навіть галузей. 

Договори про науково-технологічне 
співробітництво між Академією і органами 
влади Києва, Харкова, Дніпра, практично 
всіх областей України систематично розши-
рюються і періодично оновлюються.  

Згідно з договорами, на замовлення 
підприємств академічні наукові установи 
виконують сотні розробок прикладного 
значення. Державне підприємство «Івченко-
Прогрес», що виготовляє авіаційні га-
зотурбінні двигуни, реалізує договори з ін-
ститутами електрозварювання ім. Є.О. Пато-
на, проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича, надтвердих матеріалів 
ім. В.М. Бакуля, проблем міцності ім. Г.С. Пи-
саренка, проблем машинобудування 
ім. А.М. Підгорного, технічної теплофізики, 
кібернетики ім. В.М. Глушкова. Спільними 
зусиллями створюється новий авіаційний 
газотурбінний двигун з високими питомими 
параметрами, великим ресурсом і значною 
конкурентоспроможністю21. 

Протягом 2017 р. наукові установи НАН 
України виконали 2433 роботи за госпо-
дарськими договорами з вітчизняними 
підприємствами та за контрактами з іно-
земними замовниками. На підприємствах 
різних галузей економіки України впро-
ваджено 1011 наукових розробок22. 

Усе це — докази того, як президент Ака-
демії Б.Є. Патон уміє знайти, підтримати, 
втілити в життя нові форми організації 
співробітництва науки, влади, підприєм-
ництва, які можуть ефективно працювати в 
різних соціально-економічних ситуаціях. 

Увага до проблем агропромислового 
комплексу. Б.Є. Патон — типовий міський 
житель. Все його життя пройшло в атмосфері 
міського середовища. Проте він зовсім не 
байдужий до проблем села і розвитку сільсь-

                                                      
21 Кравченко І.Ф. Співробітництво ДП «Івченко-
Прогрес» з установами НАН України. Вісник НАН 
України. 2018. № 5. С. 37–41. 
22 Звіт про діяльність Національної академії наук 
України у 2017 році. К.: Академперіодика, 2018. С. 388. 
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кого господарства. У своїй академічній 
діяльності він намагається підтримати й 
оперативно переадресувати аграріям ті ре-
зультати досліджень, технології і винаходи, 
які сприяють оновленню сільського госпо-
дарства. Завжди тісною була співпраця з 
Національною академією аграрних наук, яка 
в різні часи мала різні назви. Основне зав-
дання Борис Євгенович бачить у нарощуван-
ні фундаментальної наукової бази сільсько-
господарського виробництва, розвитку агро-
промислового комплексу, економіки, культу-
ри, якості життя на селі. Економіка сільсько-
го господарства сформувалася в Академії у 
потужний науковий напрям. В останні деся-
тиліття розроблялися стратегії і програми 
розвитку сільських територій, реформування 
сільськогосподарської сфери. 

Головна стратегія НАН України в галузі 
сільського господарства, як її формулює 
Б.Є. Патон, — у забезпеченні «хлібного» (в 
широкому розумінні — продовольчого) дос-
татку України, внесок Академії у вирішення 
зростаючої світової проблеми — продово-
льчої безпеки. З цією метою пріоритет нада-
ється селекції нових високоврожайних сор-
тів сільськогосподарських культур, пошуку 
шляхів підвищення ефективності викорис-
тання земельних угідь, посиленню кормової 
бази тваринництва, створенню інтенсивних 
технологій виробництва аграрної продукції.  

Флагманом наукової селекції хлібних 
злаків в Україні є визнаний міжнародною 
спільнотою Інститут фізіології рослин і ге-
нетики на чолі з академіком В.В. Моргуном. 
Створені в Інституті сорти озимої пшениці 
Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка та 
Астарта вперше за всю історію України дали 
рекордні врожаї зерна — 132 ц/га23. Інсти-
тут зареєстрував 145 нових сортів і гібридів 
рослин. Вони вже 40 років висіваються на 
полях України і зарубіжних країн. Лише сор-
ти озимої пшениці висівають на площах  

                                                      
23 Моргун В.В. Науковий пошук задля забезпечення 
хлібного достатку країни. Доповідь з нагоди 
вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН 
України. Вісник НАН України. 2018. № 5. С. 82–86. 

 
 

Зустріч з президентом Академії наук Австрії Гербер-
том Мангом. 2006 р. 
 

 
 

Б.Є. Патон і В.Г. Гусаков підписують Угоду про наукову 
співпрацю між Національною академією наук України і 
Національною академією наук Білорусі. Київ, 2017 р. 
 
 

близько 2 млн га, що становить 30% посівів 
цієї культури. Реалізовано понад 3 тис. 
ліцензій на вирощування сортів Інституту. 
Ліцензії придбали великі міжнародні ком-
панії США, Канади, Франції, Швеції, Норвегії 
та інших країн. Кожна третя хлібина в 
Україні випікається із сортів селекції Інсти-
туту фізіології рослин і генетики24. Завдяки 
селекційним технологіям Україна може 
подвоїти врожайність зернових. Це вагомий 
внесок у реалізацію державної політики що-
до продовольчої безпеки. Не дивно, що цей 
Інститут є предметом особливої турботи і 
гордості Б.Є. Патона. На щорічних «Днях по-
ля» він завжди бажаний гість, порадник і 
натхненник. 

                                                      
24 Там само. С. 82–86. 



ДО 100-річчя ПРЕЗИДЕНТА НАН УКРАЇНИ 

56 

 

 
 

Б.Є. Патон і С.І. Кубів підписують Угоду про співпрацю 
між Національною академією наук України і Міністерс-
твом економічного розвитку і торгівлі України. Київ, 
2017 р. 
 
 

 
 

Б.Є. Патон і В.Г. Суботін під час підписання Генеральної 
угоди про науково-технічне співробітництво між НАН 
України і АТ «Турбоатом». Київ, 2018 р. 
 
 

 
 

Б.Є. Патон і О.В. Співаковський підписують Меморан-
дум про співробітництво між Національною академією 
наук України та Комітетом Верховної Ради України з 
питань науки і освіти. Київ, 2018 р. 

Пошук нових форм інтеграції науки і ви-
робництва йде в Академії в річищі подолання 
технічного і організаційного консерватизму, 
в дусі новаторства, синхронно із зарубіжним 
досвідом у цій справі. Започатковані Борисом 
Євгеновичем цільові програми наукових дос-
ліджень, науково-технічні комплекси, інже-
нерні центри фактично були українськими 
варіантами (чи передвісниками) технопарків, 
технополісів, наукоградів. На їх досвіді та на 
їх базі в Академії виникли технопарки.  

Формування національної наукової си-
стеми. Засновник і перший президент 
Української академії наук В.І. Вернадський 
планував її широку розбудову. «З Академі-
єю, — писав він, — повинні сполучитись чи-
сленні наукові заклади дослідчого характе-
ру»25. Він мріяв про те, щоб Академія мала 
загальнодержавну мережу установ і загаль-
нодержавний вплив. Найбільше для втілен-
ня цих ідей зроблено за час президентства 
Б.Є. Патона. Академія послідовно перетво-
рювалася з київської установи на загально-
українську. Це здійснювалося двома шляха-
ми: створенням академічних інститутів в 
обласних центрах і формуванням регіональ-
них академічних об’єднань. 

У 1962 р., коли Бориса Євгеновича обрали 
президентом Академії, у ній налічувалося 49 
наукових установ, 40 з яких функціонували в 
Києві і лише 9 — в інших містах: по три в Ха-
ркові і Львові та по одній в Одесі, Полтаві й 
Севастополі. Водночас запит на академічну 
науку йшов з усіх областей України, від усіх 
галузей виробництва, освіти і культури. Ака-
демія відповіла створенням своїх установ у 
всіх регіонах України. До кінця 80-х років кі-
лькість академічних установ подвоїлася, а за 
90-ті роки потроїлася, значною мірою завдя-
ки новоствореним установам в областях. 

Спершу відкривалися відділи, філії чи до-
слідно-експериментальні осередки існуючих 
інститутів, а потім, у міру зростання кадро-
вого і технічного забезпечення, вони переро-
стали в самостійні організації. Нові установи 
                                                      
25 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. 
К., 2011. Т. 1, кн. 1. С. 196. 
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Засідання Ради президентів академій наук України. Зліва направо: президент Національної академії мистецтв 
України А.В. Чебикін, президент Національної академії медичних наук України В.І. Цимбалюк, Президент Націона-
льної академії наук України Б.Є. Патон, президент Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кремень, 
президент Національної академії аграрних наук України Я.М. Гадзало, президент Національної академії правових 
наук України О.В. Петришин. Київ, 2017 р. 
 
 

виникали також через об’єднання спорідне-
них підрозділів столичних і регіональних 
установ. В останній третині минулого сто-
ліття Донецьк, Дніпро, Одеса стали академі-
чними центрами далеко не регіонального 
значення. Заявили про себе академічні ін-
ститути в Сумах, Миколаєві, Чернівцях, Уж-
городі. Сформувалася загальноукраїнська 
академічна науково-дослідна мережа, яка 
утворила каркас національної наукової сис-
теми. Б.Є. Патон бачив у ній рушій розвитку 
інтелектуального потенціалу України. 

В останній чверті ХХ ст. в Академії і поза 
нею зросли масштаби розвитку медичних, 
сільськогосподарських, суспільних і гума-
нітарних наук. Вони консолідувалися в га-
лузеві академічні середовища. Виникли ідеї 
щодо організації галузевих академій наук. 
Б.Є. Патон підтримав ці пропозиції, сприяв 
їх втіленню в життя. НАН України стала 
своєрідним інтелектуальним «донором» 
п’яти галузевих академій наук, які згодом 
здобули статус національних, — аграрної, 
педагогічної, медичної, правової, академії 
мистецтв. Створення галузевих академій 

наук збагатило структуру національної на-
укової системи, наблизило її до практичних 
потреб, поліпшило організацію і координа-
цію фундаментальних і прикладних дослі-
джень, загалом дало синергетичний науко-
вий результат. Зокрема, це помітно в соціо-
гуманітаристиці, яка стала потужним дже-
релом національного відродження, розбу-
дови української державності. 

Для узгодження стратегій і програм роз-
витку фундаментальних і прикладних дослі-
джень у 1994 р. за ініціативою НАН України 
створено Раду президентів академій наук 
України. Головою Ради обрано Б.Є. Патона. 
Від того часу він незмінно її очолює. Рада є 
органом сприяння розвитку всього сектору 
академічної науки в поєднанні з освітянсь-
кою наукою. У тематиці досліджень перевага 
віддається сферам, що уособлюють новітні 
хвилі науково-технічної революції і відповід-
ні їм технологічні уклади, забезпечують по-
зитивні суспільні трансформації. Для вдоско-
налення координації Рада двічі затверджува-
ла «Основні наукові напрями та найважливі-
ші проблеми фундаментальних досліджень у  
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З ректором Київського 
державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка М.У. Бі-
лим. Київ 

 

галузі природничих, технічних і  гуманітар 
них наук національних академій наук Укра-
їни» (на 2009–2013 і 2014–2018 рр.). 

Рада президентів академій наук операти-
вно реагує на найактуальніші проблеми на-
укового життя в Україні, сприяє входженню 
у європейський і світовий інтелектуальний 
простір. Вона готує і надсилає вищим орга-
нам державної влади пропозиції до законо-
проектів та інших нормативно-правових ак-
тів щодо управління наукою, підготовки на-
укових кадрів, соціального забезпечення 
науковців. Неослабна увага приділяється 
поглибленню двосторонньої співпраці між 
НАН України і галузевими академіями та 
галузевих академій між собою. 

Важливу роль у розвитку національної 
наукової системи відіграють регіональні на-
укові центри. Ідея їх організації зародилася 
разом зі створенням Академії, але реалізову-
ватися по суті почала лише невдовзі після 
обрання президентом Академії Бориса Євге-
новича. У 1960–1980-ті роки мережа академі-
чних установ усе ширше розгорталася на те-
риторії України, в усіх обласних центрах пра-
цювали інститути чи філії Академії. Назріла 
потреба у створенні цілісної упорядкованої 
академічної системи, яка б охоплювала своїм 
впливом всю територію України. Б.Є. Патон 
очолив цю справу. За ініціативою Академії в 
1981 р. було прийнято урядове рішення, згі-
дно з яким усі області України було згрупо-
вано у шість регіональних наукових центрів 

Академії: Донецький, Західний, Південний, 
Північно-Західний, Північно-Східний і При-
дніпровський. Пізніше було створено окре-
мий Кримський науковий центр.  

Усі центри разом становлять мережу вза-
ємодії регіонів між собою і з центральними 
органами влади. Їх діяльність сприяє вдос-
коналенню наукового забезпечення управ-
ління науково-технічним прогресом і еко-
номічним розвитком регіонів. Центри пра-
цюють під науково-організаційним керів-
ництвом Президії, очолюють їх члени Пре-
зидії Академії. Нині центри мають подвійне 
підпорядкування — НАН України і Міністер-
ства освіти і науки України, що є одним з по-
казових проявів інтеграції науки і освіти, до 
чого Академія постійно прагне. 

Інтеграція науки і освіти. Співробітниц-
тво Академії з освітянськими закладами ні-
коли не припинялося. Вчені Академії завжди 
викладали у закладах вищої освіти. Виклада-
чі вишів брали участь в академічних науково-
дослідницьких, видавничих проектах, у про-
світницьких заходах. Спільно готувалися під-
ручники, довідники, словники, енциклопедії. 
Відбувався обмін кадрами. Розвиток акаде-
мічно-освітянської співраці дедалі більше 
потребував стабільних основ і різноманітних 
форм. Борис Євгенович ініціював перехід на 
постійні договірні засади і створення спіль-
них науково-навчальних комплексів. Причо-
му співробітництво поширювалося на весь  
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освітянський процес — від школи до вишу, 
на підготовку кадрів вищої кваліфікації. До-
говори укладалися між Академією і мініс-
терствами, що мають у своєму підпорядку-
ванні заклади вищої освіти, між НАН Украї-
ни і галузевими академіями наук, між ака-
демічними установами і вишами. Останнім 
часом щороку укладалося близько 200 дого-
ворів і стільки ж виконувалося проектів на-
уково-освітянського співробітництва, спря-
мованих на максимальне зближення фунда-
ментальних академічних досліджень і ви-
кладання наук у вищій школі. Борис Євгено-
вич вважає, що перші паростки високої яко-
сті науки і освіти мають вирощуватися в пі-
дручниках. Він неодноразово повторював: 
«Треба займатися підручниками. І підруч-
никами для вищої школи, і підручниками 
для середньої і початкової школи», підруч-
никами, розрахованими «не на нудне зазуб-
рювання конкретних фактів, а на самостій-
ний пошук»26. У підсумку можна сказати, що 
підручники з більшості шкільних і універси-
тетських предметів було спільно підготов-

                                                      
26 Патон Б.Е. Наука. Техника. Прогресс. С. 411–412. 

лено науковцями Академії і педагогами за-
кладів вищої освіти. 

Починаючи з 1970-х років в Академії по-
чали формуватися науково-навчальні ком-
плекси, засновниками яких були академічні 
установи і виші. Один з перших було ство-
рено на базі Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона. Цей комплекс вибудовувався 
за «системою фізтеху», апробованою у Калі-
форнійському університеті, Массачусетсь-
кому технологічному інституті і Московсь-
кому фізико-технічному університеті. Май-
бутні металурги, металознавці, зварники 
отримували протягом перших трьох років 
солідну підготовку на загальнонавчальному 
факультеті, а потім приходили в Інститут 
електрозварювання, де провідні вчені чита-
ли їм спецкурси на основі сучасних вітчиз-
няних і світових досягнень у галузі зварю-
вання. Студенти з перших днів працювали в 
лабораторіях Інституту, долучалися до най-
новіших досліджень. Таким чином базові 
знання вони здобували в навчальному за-
кладі, а «надбудову», наукову спеціаліза-
цію — в академічному інституті. Так форму-
вався висококваліфікований дослідник,  
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добре обізнаний з передовою практикою в 
галузі. Борис Євгенович, узагальнюючи дос-
від «електрозварювального фізтеху», писав, 
що за таким зразком «треба будувати фізи-
ко-технічну, фізико-хімічну, а можливо, і бі-
ологічну освіту»27. 

Подальша практика підтвердила прави-
льність вибору такої форми інтеграції науки і 
освіти. Уже склалася ціла мережа науково-
навчальних структур, «спільних для академі-
чних установ і освітянських закладів. Лише 
протягом останніх десяти років створено по-
над 140 академічно-університетських ком-
плексів, лабораторій, кафедр, центрів, інших 
науково-навчальних організацій, де щорічно 
близько 400 студентів ВНЗ здобувають магі-
стерський ступінь на базі Академії»28. 

Науково-навчальна система «фізтеху» 
поширилася не лише на біологічну, а й на 
соціогуманітарну освіту. Наприкінці 90-х 
років при інститутах держави і права ім. 
В.М. Корецького, філософії ім. Г.С. Сковоро-
ди, соціології, політичних і етнонаціональ-

                                                      
27 Патон Б.Е. Наука. Техника. Прогресс. С. 409. 
28 Національна академія наук України. 1918–2018. До 
сторіччя від дня заснування. К.: Академперіодика, 
2018. С. 213.  

них досліджень ім. І.Ф. Кураса було створено 
вищі школи за їх профілем. Вищу школу 
права реформовано в Київський університет 
права (КУП) НАН України. КУП став першою 
академічною науково-навчальною устано-
вою зі статусом університету, вищим навча-
льним закладом державної форми власності 
IV рівня акредитації для підготовки профе-
сійних юристів відповідно до міжнародних 
освітніх стандартів.  

Реформатори шукають способи інтегра-
ції науки і освіти. Проте по суті вони знай-
дені — саме в організації науково-
навчальних комплексів, форми яких мо-
жуть бути різними. Фізико-технічний на-
вчально-науковий центр НАН України за 
майже півстоліття своєї успішної діяльності 
підтвердив це. Тепер його реорганізовано в 
Київський академічний університет (КАУ). 
Рішення про створення КАУ прийнято Ка-
бінетом Міністрів України. Він має подвійне 
підпорядкування — НАН України і МОН 
України. Концепція КАУ, розроблена під 
керівництвом Б.Є. Патона, передбачає спра-
вжній дослідницький університет, у якому 
наука і освіта гармонійно злиті в єдине ці-
ле. Освіта будується на найновіших даних  
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науки, а освічені молоді люди після закін-
чення навчання приходитимуть у науку, 
щоб творити нове знання. 

Виходячи з власного життєвого досвіду, 
Борис Євгенович твердо дотримується дум-
ки, що поєднання науки і освіти має розпо-
чинатися ще зі школи. Унікальний досвід 
здобула в цьому Мала академія наук України 
(МАН). Півстоліття тому біля її витоків стояв 
Борис Євгенович. Нині це національний 
центр, який об’єднує регіональні, міські і 
районні відділення, наукові учнівські това-
риства, інші творчі об’єднання. Науково-
дослідною роботою в них займаються понад 
240 тис. школярів, які залучаються до ака-
демічного життя, беруть участь в експери-
ментальних роботах, експедиціях, польових 
дослідженнях, користуються науковими бі-
бліотеками і науковим обладнанням. Щоро-
ку проводяться Всеукраїнський конкурс-
захист науково-дослідних учнівських робіт, 
всеукраїнські і міжнародні літні школи, 
олімпіади з основних напрямів природни-
чих, технічних і соціогуманітарних наук. 
Академічні вчені і вишівські педагоги ви-

ступають тут лекторами, наставниками, ек-
спертами, консультантами. 

Науково-технічні, науково-технологічні, 
науково-навчальні, науково-виробничі ком-
плекси, регіональні наукові центри, інжене-
рні центри, неформальна спілка всіх націо-
нальних академій наук і поряд з ними Мала 
академія наук — докази того, що впродовж 
століття послідовно здійснювався задум 
В.І. Вернадського щодо створення при Ака-
демії різних організацій, «які зв’язували б в 
одну цілісність із академією всі наукові сили 
Вкраїни і притягали б до її роботи сотні вче-
них»29. Це сприяло формуванню в Україні 
потужного наукового середовища. І тільки 
на цьому ґрунті могла постати країна із си-
льним інтелектуальним потенціалом. НАН 
України, очолювана Б.Є. Патоном, зробила 
для цього вирішальний внесок. 

Розвиток міжнародних наукових 
зв’язків. Здійснилася й інша мрія В.І. Вер-
надського про те, щоб Українську академію 
наук визнала міжнародна спілка академій  

                                                      
29 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. 
Т. 1, кн. 1. К., 2011. С. 197. 
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наук. «Тільки Академія, — писав він, — яку 
признає ця спілка, буде Академією наук...»30. 
НАН України давно стала членом Міжнарод-
ної ради з науки (ISCU, раніше вона назива-
лася Міжнародна рада наукових спілок) — 
великої організації, що охоплює 98 націона-
льних академій, наукових рад і подібних 
структур та 26 міжнародних союзів галузе-
вих наук. НАН України була одним із заснов-
ників і нині є активним членом Всеєвропей-
ської федерації національних академій наук 
(ALLEA), членом Міжнародного союзу ака-
демій соціальних і гуманітарних наук (IUA–
AUI). З ініціативи НАН України у 1993 р. було 
створено Міжнародну асоціацію академій 
наук (МААН), до складу якої увійшли 15 на-
ціональних академій країн Європи і Азії. До 
2017 р. базою МААН була Національна ака-
демія наук України, а президентом МААН — 
                                                      
30 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. 
Т. 1, кн. 1. К., 2011. С. 195. 

Б.Є. Патон. За участі НАН України організо-
вано і регіональну академічну мережу країн 
Чорноморського регіону. Спільними зусил-
лями академічних установ Польщі, Словенії, 
Румунії, Угорщини та України засновано 
Центральноєвропейську полімерну спілку. 

Відома багаторічна і плідна співпраця 
НАН України з низкою провідних міжнарод-
них наукових центрів, зокрема з Європейсь-
кою організацією ядерних досліджень 
(CERN), Європейською асоціацією зондуван-
ня іоносфери, Об’єднаним інститутом ядер-
них досліджень (ОІЯД), Міжнародним інсти-
тутом прикладного системного аналізу 
(IIASA). Комітет із системного аналізу при 
Президії НАН України є членською організа-
цією, яка представляє Україну в IIASA. Очо-
лює його від часу заснування Б.Є. Патон. 

Зміцнюється традиція двосторонньої 
співпраці із зарубіжними науковими устано-
вами. Діє близько 600 прямих угод і догово-
рів установ Академії з іноземними партне-
рами. Українські вчені співпрацюють з по-
над 70 науковими організаціями в галузі 
фундаментальних наук і з понад 20 компа-
ніями і фірмами США в галузі прикладних 
досліджень. Це, зокрема, Фонд цивільних 
досліджень та розвитку США, Агентство пе-
редових оборонних дослідницьких проектів 
Міністерства оборони США, компанії Intel, 
Motorola, Boeing, General Eleсtric та ін. 

Характерно, що посилюються наукові 
зв’язки з ученими географічно віддалених 
країн: з установами США, Канади, Японії, Ав-
стралії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Син-
гапуру, Кувейту, В’єтнаму, а особливо Ки-
таю. Тіснішають наукові контакти з латино-
американськими країнами — Бразилією, Ар-
гентиною, Мексикою, Кубою. Пожвавлю-
ються наукові зв’язки з ученими Ізраїлю, 
Алжиру, Єгипту, Мозамбіку, Південно-
Африканської Республіки. 

Звичайно ж, найдавніша і найтісніша 
співпраця НАН України розвивається з ака-
деміями наук і науковими центрами євро-
пейських країн. «Першим виступом Україн-
ської Академії наук на міжнародній академі-
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чній арені», як згадував В.І. Вернадський, 
була його доповідь у Паризькій академії на-
ук у 1920 р. про вивчення живої речовини на 
Старосільській біологічній станції під Киє-
вом. Відтоді були сотні доповідей українсь-
ких учених у європейських академіях і на 
європейських наукових форумах. Президент 
Академії Б.Є. Патон від середини минулого 
століття представляє її в європейському і 
світовому науково-технічному середовищі 
ще й сотнями патентів на винаходи в галузі 
електрозварювання і технології металів. 

Національну академію наук України у єв-
ропейському науковому середовищі знають 
і шанують. Практично з усіма європейськи-
ми національними академіями наук і прові-
дними науковими центрами у НАН України є 
рамкові угоди, меморандуми про наміри, 
протоколи про співпрацю. На початок 
2018 р. договірно-правова база міжнародної 
співпраці Академії становила 129 докумен-
тів. Послідовно реалізується курс на систем-
ну співпрацю із зарубіжними колегами, ви-
значений у програмній доповіді Б.Є. Патона 
на Загальних зборах Академії 27 лютого 
1962 р., коли його було обрано президентом. 
Системна співпраця потребує збагачення її 
форм, удосконалення правової бази, розвит-
ку особистих зв’язків учених, теоретичної 
новизни і практичної значущості наукових 
досліджень. У міжнародне академічне спів-
товариство можна ввійти, лише маючи фун-
даментальні здобутки на передньому краї 
науки. Головним критерієм успіху в науці «є 
одержання результатів світового рівня»31. 
Це незмінна формула Президента НАН Укра-
їни Б.Є. Патона. 

Створення інформаційної та експер-
тної системи. У моделі управління наукою 
важливе місце посідає організація інформа-
ційної, видавничої та експертної систем. Їх 
необхідність передбачалася В.І. Вернадсь-
ким у концепції УАН, в якій планувалося 
створення при Академії універсальної Наці-
ональної бібліотеки, багатопрофільного  
                                                      
31 Патон Б.Є. Про перебудову діяльності Академії наук 
УРСР. Вісник АН УРСР. 1987. № 12. С. 12. 

 
 

Зустріч з Генеральним директором ЮНЕСКО Коїчіро 
Мацуура. Париж, 2004 р. 
 
 
 

Національного музею, Фотографічного ін-
ституту, Академічного видавництва. Борис 
Євгенович приділяє інфраструктурному за-
безпеченню досліджень не менше уваги, ніж 
самим дослідженням. Завдяки його турботі 
інформаційну, видавничу і експертну систе-
ми розбудовано й інтегровано. Вони стали 
потужними чинниками сприяння розвитку 
досліджень, популяризації і впровадження їх 
результатів. 

Одним із перших нововведень президе-
нта Академії Б.Є. Патона було створення 
інформаційно-аналітичних структур. У 
1967 р. організовано загальноакадемічний 
сектор наукової інформації. Зростання ролі 
інформації в науковому і суспільному житті 
привело до створення аналогічних струк-
тур у всіх провідних установах Академії і 
навіть низки спеціалізованих установ — 
інститутів проблем реєстрації інформації, 
телекомунікацій і глобального інформа-
ційного простору, дослідження науково-
технічного потенціалу та історії науки, 
Українського мовно-інформаційного фонду,  
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Зустріч з делегацією ЄС на чолі з комісаром Європейської комісії з науки, досліджень та інновацій К. Моедашем. 
Київ, 2015 р. 
 
 

центрів практичної інформатики, інтелекту-
альної власності і передачі технологій, Інно-
ваційного центру. У цих та інших установах 
Академії розробляють комплексні інформа-
ційно-аналітичні системи загальнодержав-
ного і міжнародного значення, зокрема інфо-
рмаційно-аналітичні системи для прогнозу-
вання розвитку енергетики, геоінформатики, 
лінгвістичних ресурсів, з питань надзвичай-
них ситуацій, створено національну мережу 
інформації з біорізноманіття, академічну ме-
режу обміну даними тощо. Це величезні ма-
сиви міждисциплінарної інформації, затребу-
ваної для ухвалення державних рішень, роз-
витку науки, освіти, інтеграції України в гло-
бальний інформаційний простір. 

НАН України стала потужним продуцен-
том науково-технологічної і соціально зна-
чущої ситуативної і прогностичної інформа-
ції для органів влади, бізнесу, ЗМІ, громад-
ськості, систем освіти, культури і самої нау-
ки. Щороку в академічних установах готу-
ють, надсилають державним і громадським 
структурам, розміщують на сайтах численні 
інформаційні, аналітичні, прогностичні ма-
теріали. 

Незмінно пріоритетною в НАН України є 
науково-експертна діяльність. Б.Є. Патон 
вважає її вагомим складником роботи з нау-
кового забезпечення вирішення актуальних 
державних і суспільних проблем, «одним з 
основних завдань Академії як вищої науко-
вої організації країни»32. До Академії люди 
звикли звертатися як до найвищого інтеле-
ктуального і морального арбітра. Академіч-
на експертиза вагомо заявила про себе ком-
плексною принциповою оцінкою доленос-
них стратегій і програм суспільного, еконо-
мічного, культурного, технологічного роз-
витку, масштабних народногосподарських 
планів і будов, суспільних реформ, законо-
давчих актів, міжнародних угод, оцінки іс-
торичних процесів, подій і постатей. На ре-
гулярній основі здійснюється експертне 
оцінювання тематики і результатів фунда-
ментальних досліджень наукових установ 
країни.  

                                                      
32 Основні підсумки діяльності Національної академії 
наук України у 2017 році та завдання на наступний 
період: доповідь Президента НАН України академіка 
Б.Є. Патона на Загальних зборах НАН України 26 
квітня 2018 року. К.: Академперіодика, 2018. С. 21. 
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Зустріч з головою Ради директорів компанії Elsevier Йонг Сук Чі (другий праворуч). Київ, 2016 р. 
 
 

Традиційною стала підготовка в Академії 
щорічних національних доповідей з найва-
жливіших питань життя українського суспі-
льства. У них дається комплексний аналіз і 
прогноз нових тенденцій, викликів і загроз, 
пропонуються моделі рішень і алгоритми 
дій. Серед останніх національних допові-
дей — «Політика інтеграції українського су-
спільства в контексті викликів та загроз по-
дій на Донбасі», «Цивілізаційний вибір Укра-
їни: парадигма осмислення і стратегія дії», 
«Україна: шлях до консолідації суспільства». 

Постійний напрям експертної діяльності 
Академії — науково-методичне забезпечен-
ня законотворчої роботи. До комітетів Вер-
ховної Ради України на їх замовлення та в 
ініціативному порядку систематично надси-
лаються пропозиції, висновки і зауваження 
до проектів нових законів, проектів змін до 
чинних законів, тематичні огляди європей-
ського законодавства. Готуються аналітичні 
матеріали і рекомендації до парламентських 
і комітетських слухань. Пріоритетно здійс-
нюється інформаційно-аналітичне забезпе-
чення діяльності Адміністрації Президента 
України, центральних органів виконавчої 
влади. 

Лише у 2017 р. на замовлення різних ор-
ганів державної влади установами НАН 
України було підготовлено понад 2200 екс-

пертних висновків, пропозицій, зауважень, 
погоджень, коментарів тощо до норматив-
но-правових актів і програмних документів, 
інформаційно-аналітичних матеріалів, нау-
кових оцінок, прогнозів, пропозицій і реко-
мендацій з різних питань суспільного роз-
витку33. Президент Академії Б.Є. Патон на-
голошує на необхідності всебічної наукової 
обґрунтованості, об’єктивності та високої 
якості кожного з таких документів. 

Чорнобильський екзамен. Найскладні-
шим тестом для Б.Є. Патона як ученого і ор-
ганізатора науки, для всієї очолюваної ним 
Академії були проблеми ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 
26 квітня 1986 р. Академія фактично з пер-
шого дня включилася у вивчення ситуації і 
практичну роботу з метою послаблення не-
гативних наслідків аварії. Не чекаючи дире-
ктивних вказівок, президент Академії 
Б.Є. Патон 28 квітня приступив до створення 
Оперативної комісії (пізніше перейменова-
ної у Постійно діючу комісію) на чолі з віце-
президентом академіком В.І. Трефіловим. 
Комісія стала робочим органом Президії,  
                                                      
33 Основні підсумки діяльності Національної академії 
наук України у 2017 році та завдання на наступний 
період: доповідь президента НАН України академіка 
Б.Є. Патона на Загальних зборах НАН України 26 
квітня 2018 року. К.: Академперіодика, 2018. С. 23. 



ДО 100-річчя ПРЕЗИДЕНТА НАН УКРАЇНИ 

66 

 

 
 

Б.Є. Патон на Чорнобильській АЕС. 1990 р. 
 
 

керувала діяльністю академічних установ, 
організацій і підприємств, здійснювала нау-
кову експертизу пропозицій з питань лікві-
дації наслідків аварії, забезпечувала зв’язок 
з міністерствами і відомствами, готувала 
свої пропозиції для директивних органів і 
Урядової комісії. У Чорнобилі було розміще-
но штаб Академії. До оперативної роботи з 
ліквідації наслідків аварії було залучено 
42 академічні установи34. 

Борис Євгенович формально не входив 
ані до президіальної, ані до урядової комісій. 
Проте і там, і там він був лідером у пошуках і 
реалізації рішень, спрямованих на подолан-
ня наслідків аварії35. У перші місяці після 
катастрофи академічна комісія працювала 
цілодобово, в режимі воєнного часу. Найва-
жливіші пропозиції і проекти обговорюва-
лися з президентом Б.Є. Патоном і затвер-
джувалися ним. Щодня Борис Євгенович о 8-
й годині ранку заходив до кімнати Комісії, 
з’ясовував стан справ, і тут же уточнювалися 
чи приймалися нові рішення, а в разі потре-
би негайно скликалися наради відповідних 
спеціалістів. Тематику наукових досліджень 

                                                      
34 Чорнобиль. 1986–1987. Документи і спогади. Роль 
НАН України у подоланні наслідків катастрофи. К.: 
Академперіодика, 2004. С. 10–11. 
35 Бар’яхтар В.Г. Б.Є. Патон і участь НАН України в 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. В кн.: Б.Є. Патон: 
50 років на чолі Академії. К.: Академперіодика, 2012. 
С. 433–444. 

було переорієнтовано на чорнобильські 
проблеми, здійснено великомасштабне пе-
рекидання фінансових і матеріально-
технічних ресурсів з поточних тематик на 
чорнобильську36. 

Зусилля провідних науково-технічних і 
природознавчих установ Академії в першу 
чергу були зосереджені на оцінці і подоланні 
трьох головних загроз, які виникли в зв’язку 
з руйнуванням реактора, — ядерної (можли-
вості повторного вибуху залишків ядерного 
палива), теплової (можливість проникнення 
розжареного палива через захисні перекрит-
тя нижніх приміщень реактора в ґрунтові 
води) і радіаційної (безперервні викиди ра-
діоактивних речовин зі зруйнованого реак-
тора)37. НАН України на чолі з Б.Є. Патоном 
брала активну цілеспрямовану участь у здій-
сненні широкого кола заходів для локалізації 
аварії і, насамперед, зменшення радіоактив-
них викидів. Борис Євгенович особисто за-
ймався організацією співпраці з союзними і 
республіканськими науковими установами, 
міністерствами і відомствами. 

Уже на основі перших даних про характер 
аварії на ЧАЕС учені Академії зробили ви-
сновок, що ліквідація її наслідків — справа 
складна, тривала і потребує об’єднання зу-
силь наукових, державних, міжнародних ор-
ганізацій. Тому курс було взято на комплек-
сну наукову і практичну програму подолан-
ня наслідків аварії. Борис Євгенович і донині 
є її ідейним керівником і дотримується лінії 
саме комплексного підходу до ліквідації на-
слідків аварії. Особливе місце в цій програмі 
посідає проблема припинення радіоактив-
них викидів зі зруйнованого реактора. Було 
прийнято державне рішення про будівницт-
во над четвертим блоком ЧАЕС захисної 
споруди, яка пізніше здобула назву «Укрит-

                                                      
36 Бар’яхтар В.Г., Алексеєв В.В. Участь вчених Академії 
наук України в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. В 
кн.: Чорнобильська катастрофа (голов. ред. В.Г. 
Бар’яхтар). К.: Наук. думка, 1996. С. 68–71. 
37 Національна академія наук України. 1918–2008: до 
90-річчя від дня заснування (голов. ред. Б.Є. Патон). 
К.: Вид-во КММ, 2008. С. 164–165. 
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тя» («Саркофаг»). 29 липня 1986 р. Президія 
Академії видала розпорядження про за-
вдання науковим установам щодо консер-
вації об’єктів ЧАЕС. 

Спорудження «Укриття» значно поліп-
шило радіаційну ситуацію в Чорнобилі. Од-
нак це була тимчасова система локалізації 
радіації від 4-го енергоблока ЧАЕС. Завдання 
полягало в тому, щоб перетворити «Укрит-
тя» на постійно діючу екологічно безпечну 
систему аж до повного вилучення з реакто-
ра радіоактивних речовин і захоронення їх 
відповідно до чинних міжнародних правил.  

Академічні установи беруть безпосеред-
ню участь у науково-технічному супроводі 
будівництва, функціонування і перетворен-
ня об’єкта «Укриття» на екологічно безпеч-
ну систему. Наприкінці листопада 2016 р. 
над зруйнованим енергоблоком встановле-
но нову захисну споруду — новий безпечний 
конфайнмент. Президія НАН України схва-
лила Програму науково-технічного супро-
воду його на етапах введення в експлуата-
цію і експлуатації. Розроблено стратегічні 
напрями діяльності наукових установ після 
введення в дію конфайнменту38. При розг-
ляді цього питання на засіданні Президії 
НАН України 16.05.2018 р. Б.Є. Патон черго-
вий раз наголосив, що дослідження проблем 
перетворення об’єкта «Укриття» на екологі-
чно безпечну систему було і залишається 
пріоритетним завданням усіх профільних 
наукових установ Академії. 

Одночасно з комплексом наукових інже-
нерно-технічних заходів з перших днів ава-
рії для мінімізації її наслідків Академія роз-
горнула і гуманітарні та соціально-
економічні заходи. Вони стосувалися збере-
ження здоров’я людей, забезпечення нор-
мальних умов праці і побуту, науково-
просвітницької роботи.  

                                                      
38 Носовський А.В. Про стратегічні напрями 
діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему після введення в 
експлуатацію нового безпечного конфайнменту. 
Вісник НАН України. 2018. № 7. С. 16–23. 

 
 
Б.Є. Патон (в центрі) і В.Г. Бар’яхтар (зліва) слухають 
пояснення кандидата фізико-математичних наук 
К. Чечерова щодо роботи системи контролю стану 
зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС, над яким побудовано 
об’єкт «Укриття». 1990 р. 
 
 

Спільно з медичними закладами дослі-
джувалися проблеми і розроблялися мето-
дики створення різних лікарських препара-
тів, речовин, радіопротекторів, зокрема ме-
дичних сорбентів нового покоління. За ко-
роткий час виготовлено дослідну партію 
гемосорбентів для очищення крові від ра-
діонуклідів, створено технологічні лінії ви-
робництва яблучного порошку, визнаного 
як лікувально-профілактичний засіб в умо-
вах радіаційного опромінення. Передано для 
медичного застосування відомий нині пре-
парат «Ентеросгель» як ентеросорбент для 
виведення радіонуклідів з організму і деза-
ктивації шкірних покривів. Проведено уні-
кальне дослідження імунітету у ліквідаторів 
аварії. Вперше доведено, що низькі дози ра-
діації суттєво пригнічують систему природ-
ного імунітету. Запропоновано було знизити 
допустимі дози радіації39. 

Президія Академії організувала участь 
своїх установ у розробленні і реалізації кон-
цепції Чорнобильської зони відчуження, 
Державної програми щодо поводження з 
радіоактивними відходами в Україні, Украї-
нської національної програми з ліквідації 

                                                      
39 Національна академія наук України. 1918–2008: до 
90-річчя від дня заснування (голов. ред. Б.Є. Патон). 
К.: Вид-во КММ, 2008. С. 173–174. 
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наслідків Чорнобильської катастрофи і соці-
ального захисту населення на 1993–1995 рр. 
і на період до 2000 року. За пропозицією 
Б.Є. Патона до пріоритетних завдань подо-
лання наслідків аварії додано новий напрям 
«Соціально-психологічні та правові аспекти 
наслідків аварії на ЧАЕС». 

Борис Євгенович приділяв постійну увагу 
організації міжнародного співробітництва у 
справі подолання наслідків Чорнобиля. Уже 
в травні 1986 р. між академіями наук Украї-
ни і Білорусі було підписано угоду про під-
готовку і реалізацію спільної програми нау-
кових досліджень за чорнобильською тема-
тикою. Налагоджено постійний обмін інфо-
рмацією. 

З червня 1992 р. НАН України включила-
ся у виконання Угоди про міжнародне спів-
робітництво між Комісією Європейського 
співтовариства, Україною, Республікою Бі-
лорусь та Російською Федерацією з питань, 
пов’язаних з наслідками аварії на Чорно-
бильській АЕС. Європейське співтовариство 
високо оцінило внесок українських вчених у 
вирішення чорнобильських проблем. 

Академічні установи були залучені до 
участі в міжнародних чорнобильських прое-
ктах ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ, МАГАТЕ, ЦЕРН, 
ОІЯД та ін. 

НАН України продовжує чорнобильську 
тематику. Але президент Академії Б.Є. Патон 
бачить її широко. Це не тільки подолання 
наслідків аварії, а насамперед надійний нау-
ковий супровід розвитку атомної енергети-
ки, який доповнюється розвитком науково-
го забезпечення зростання відновлюваних 
джерел енергії. Засновано навіть Інститут 
відновлюваної енергетики. 

Оглядаючи епопею чорнобильської аварії, 
не можна не зауважити, що великим щастям 
для України є існування в ній у цей надкри-
тичний час такої інтелектуальної організації, 
як Національна академія наук на чолі з муд-
рою людиною Б.Є. Патоном, що шляхом «мі-
зкового штурму» знайшла чимало необхід-
них методів для приборкання стихії непід-
контрольного атома, чим зробила вагомий 

внесок у спільну справу багатьох наукових і 
виробничих колективів з ліквідації наслідків 
небувалої техногенної катастрофи. 

Історія розпорядилася так, що більше по-
ловини століття Національну академію наук 
України очолює академік Борис Євгенович 
Патон. Його інтелектуальні і вольові якості, 
талант дослідника і організатора науки, 
стратегічне мислення відіграли для Акаде-
мії доленосну роль. Вона стала суспільно ви-
знаною головною науковою установою 
України, осердям національної наукової сис-
теми, потужним рушієм технічного, техно-
логічного, культурного прогресу, відомим 
міжнародним центром науки, уособленням 
інтелектуального іміджу української держа-
ви і нації. Сформувалося унікальне науково-
дослідницьке середовище для генерації ін-
тегрованого наукового знання і наповнення 
суспільної практики високими технологія-
ми. Відчутним став її вплив на інтелектуа-
льну атмосферу в українському суспільстві. 

Говорячи про роль особистості в історії, 
німецький філософ Артур Шопенгауер писав: 
«Талант досягає мети, яку ніхто не може до-
сягнути. Геній — мети, яку ніхто не може по-
бачити». Б.Є. Патон часто ставив цілі, які ра-
ніше ніхто не ставив. Здобував результати, 
яких ніхто раніше не мав. Зокрема, у творен-
ні нових технологій матеріаловиробництва і 
електрозварювання, у реалізації масштабних 
програм технологічного оновлення провід-
них галузей промисловості. Тут ще раз доре-
чно шанобливо згадати і славнозвісного те-
хніко-технологічного новатора Є.О. Патона, 
який учив вогнем зшивати метал. 

Для реалізації великих ідей і програм у 
науці, техніці, технологіях мобілізовувалася 
вся Академія. Формування, згуртування, ці-
леспрямування її творчого складу Б.Є. Патон 
завжди вважав запорукою успіху. Від Акаде-
мії постійно йшов інтелектуальний посил 
суспільству. Разом зі зростанням соціальної 
віддачі фундаментальної науки зростав і 
державний та громадський авторитет кері-
вника Академії. 
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Державна і громадська діяльність 
Б.Є. Патона. Борис Євгенович Патон — осо-
бистість, у якій органічно переплелися три 
іпостасі: ученого, державного і громадського 
діяча. Особливістю цього сплаву є те, що він 
ґрунтується на потужному інтелектуально-
му потенціалі, науковому знанні широкого 
міждисциплінарного діапазону. Фундамен-
тальна наука дала йому масштабний погляд 
на проблеми державного й суспільного жит-
тя, сформувала в нього далекосяжне стра-
тегічне мислення. 

Ніколи не обіймаючи офіційних урядових 
посад, Б.Є. Патон давно став загальновизна-
ним державним діячем за сутністю своєї ро-
боти. Головним у його ініціативах, що нада-
вало їм державної ваги і соціальної значу-
щості, було невичерпне прагнення просува-
ти науку в першооснови відповідальних 
рішень у галузі технічного, технологічного 
процесу, виробництва, економіки, розвитку 
культури. Тут Борис Євгенович дотри-
мувався і дотримується класичного благо-
родного принципу справжніх учених, які 
ставлять собі за мету озброїти правителів і 
простих громадян науковими знаннями, 
адже «знання — сила», що абсолютно пра-
вильно. 

Уперше в повному обсязі, так би мовити, 
Б.Є. Патон постав перед науковою громадсь-
кістю як діяч, який оперує ідеями і програ-
мами загальнодержавного характеру, у сво-
їй доповіді 12 червня 1963 р. Він виступив з 
нею на Загальних зборах АН УРСР, через рік 
після обрання президентом Академії, і 
розглянув у ній заходи щодо поліпшення 
роботи академічної спільноти40.  

Викладена Борисом Євгеновичем у за-
значеній доповіді думка, що найпершим 
обов’язком Академії є своєчасна постановка 
перед владою «питань про нові шляхи тех-
нічного прогресу»41, стала для Академії і йо-
го самого постійною настановою на підгото-
вку ініціатив державного рівня. 

                                                      
40 Доповіді АН УРСР. 1963. № 7. С. 841–851. 
41 Там само. С. 849. 

 
 

М.С. Хрущов в Інституті електрозварювання 
ім. Є.О. Патона АН УРСР. Київ, 1956 р. 
 
 

Як творець і організатор масового впро-
вадження високих технологій, Борис Євге-
нович завжди підкреслював необхідність 
усвідомлення на державному рівні важливо-
сті технологічного чинника в житті суспіль-
ства. Хоча лише нещодавно поняття «техно-
логічного укладу» ввійшло у нас в широкий 
науковий обіг і соціальні прориви стали 
пов’язуватися з технологічними проривами, 
в Академії під керівництвом Б.Є. Патона за-
безпечення цього зв’язку було робочою іде-
єю, що втілювалася на практиці. 

У 1960–1980-х роках, у період утверджен-
ня й розвитку п’ятого технологічного укла-
ду, що задавав параметри індустріальному 
етапу цивілізації і країни, в Академії активно 
розроблялися й пропонувалися для впрова-
дження в масштабах України та Союзу саме 
технології п’ятого укладу (виробництво ви-
сокоякісних сталей, машино-, літако-, судно-
будування, будівництво електростанцій, ви-
добуток корисних копалин тощо). Водночас 
посилювалася спрямованість на інфор-
маційні, нано- і біотехнології, які становлять 
ядро шостого укладу. Пострадянські транс-
формації ускладнили діяльність Академії, 
порушили традиційні зв’язки науки з виро-
бництвом, академічних установ з держав-
ними. Однак утверджений Б.Є. Патоном в  
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В.В. Щербицький, О.П. Ляшко, Б.Є. Патон в Інституті 
електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР. Київ. 
1983 р. 
 

Академії державницький підхід до виробни-
цтва та впровадження інноваційних техно-
логій показав свою життєво важливу зна-
чущість і в нових умовах. 

Незважаючи на кризові явища, зумовлені 
труднощами політичної, економічної та со-
ціальної перебудови, Академія за ініціати-
вою та під керівництвом свого президента 
розробила й запропонувала вищим органам 
влади цілий ряд концепцій, стратегій, прое-
ктів нормативних актів, програм, що мають 
без перебільшення доленосне значення для 
українського народу й держави.  

Як діяч зі стратегічним мисленням, 
Б.Є. Патон ще на початку свого президент-
ства в Академії, займаючись питаннями 
впровадження результатів досліджень у 
практику, налагодження взаємозв’язків з 
органами влади, дійшов висновку, що статус 
науки та обов’язки держави стосовно неї 
мають бути визначені на найвищому зако-
нодавчому рівні. Цієї думки дотримувалося і 
керівництво союзної та інших республікан-
ських академій наук. У результаті під час 
підготовки варіанта Конституції СРСР 
1977 р. в її проекті були враховані пропозиції 
академічних кіл, серед яких вагому позицію 
посідала і АН УРСР. Конституційні положен-
ня, що стосуються науки, дали підстави 
Б.Є. Патону заявити: «Уперше в історії сти-
мулювання державою розвитку науки і ви-

користання її досягнень на користь суспіль-
ства стало конституційним принципом»42. 

Конституція Української РСР 1978 р. до-
слівно повторила ці положення. І хоча їх ви-
конання було далеко не ідеальним, проте 
увага держави до науки й науково-технічної 
діяльності наприкінці 1970-х — на початку 
1980-х років була помітною. Україна на той 
час стала республікою з високим науково-
технічним потенціалом. 

У роки «перебудови» Б.Є. Патон постійно 
виступав за пріоритет державної підтримки 
науково-технічної діяльності й використан-
ня її досягнень. Стосовно горбачовської 
платформи реформ він відзначав, що в ній 
«науці і науково-технічному прогресу відве-
дено незаслужено скромне місце»43, і напо-
лягав на тому, що влада повинна визначити 
ставлення до питань підвищення престиж-
ності наукової діяльності, соціальної захи-
щеності вчених, ухвалення закону про 
науку. «Я переконаний, — казав він, — що 
такий закон необхідний»44. 

Розпад СРСР і перетворення союзних рес-
публік на самостійні держави змістили про-
блеми взаємовідносин науки і влади в пло-
щину національної законотворчості. Б.Є. Па-
тон, як і раніше, залишився прибічником і 
невтомним ініціатором пошуків оптималь-
ного законодавчого визначення конструк-
тивної ролі держави в розвитку наукової 
сфери й здійсненні ефективної науково-
технічної політики. 

Програмною щодо цього була його допо-
відь «Про стан науки і її роль в економічно-
му розвитку України» на сесії Верховної Ра-
ди України в липні 1994 р. «Шлях для Украї-
ни, — пропонував Борис Євгенович, — пот-
рібно шукати виключно в орієнтації на су-
часні постіндустріальні тенденції розвитку 
суспільства. Головна риса цих тенденцій — 
дедалі більш зростаюче використання інфо-
рмації, знань як найважливішого виду ресу-
рсів, який дедалі більшою мірою визначає 

                                                      
42 Наука і час. Радянська Україна. 6 серп. 1977. С. 2. 
43 Правда. Москва. 7 февр. 1990. С. 3. 
44 Там само. 
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становище та майбутнє держави. Саме капі-
тал знань, який втілює в собі насамперед 
досягнення науки й техніки, має стати ру-
шійною силою нової економіки України»45. 

Постійну увагу Б.Є. Патон приділяє під-
вищенню ролі науки в державному будівни-
цтві незалежної України. Уже 9 вересня 
1991 р. було прийнято постанову Президії 
АН УРСР № 231 «Про основні завдання Ака-
демії наук в умовах побудови самостійної 
Української держави». У ній ішлося про 
створення наукового фундаменту станов-
лення незалежної України. Зокрема, перед-
бачався розвиток фундаментальних до-
сліджень духовної культури українського 
народу, державно-правового будівництва, 
соціально-економічних проблем України з 
розробленням антикризових концепцій та 
програм, вивчення справжньої історії 
України, культурних, національних, мовних 
традицій, створення Національної програми 
дослідження, збереження й відродження 
традицій національної культури. 

Державницький підхід чітко простежу-
ється і в поглядах Б.Є. Патона на науку в ці-
лому. Її розвиток він пов’язує не з окремими 
відомствами, а з національною системою, у 
якій тісно співпрацюють всі наукові органі-
зації. «Ми не поділяємо науку на академічну, 
вузівську та галузеву, — говорив він у від-
повідь на спроби провести різке розмежу-
вання в сфері науки, — вона є єдиним орга-
нізмом»46. І всі частини цього організму по-
винні діяти злагоджено. Такий самий широ-
кий погляд у Бориса Євгеновича і на рефор-
мування науки. Воно має включати в себе не 
тільки структурну та тематичну реструкту-
ризацію академічного, університетського і 
галузевого секторів науки, а й створення 
правових, матеріально-технічних, побутових  

                                                      
45 Про стан науки та її роль в економічному розвитку 
України: доповідь академіка НАН України Бориса 
Євгеновича Патона на сесії Верховної Ради України. 
Голос України. 7 лип. 1994. С. 4. 
46 Патон Б.Є. Про основні підсумки діяльності 
Національної академії наук України у 1995 році та хід 
реформування Академії. Вісник НАН України. 1996. 
№ 7−8. С. 10. 

 
 

Візит М.С. Горбачова в Інститут електрозварювання 
ім. Є.О. Патона АН УРСР. Київ, 1985 р. 
 
 

умов для творчої праці дослідника, яка дає 
високі результати. Адже «головним критері-
єм перебудови в науці є одержання резуль-
татів світового рівня»47. 

Б.Є. Патон — рішучий критик псевдоре-
форматорів у науці. Ще наприкінці 1980-х 
років, коли в атмосфері демократизації 
з’явилися «круті» діячі, що намагалися пе-
реформатувати всі суспільні структури, він 
писав: «На жаль, на хвилі перебудови нама-
гаються здіймати голови демагоги, присто-
суванці, усі ті, хто хоче нажити на цьому ка-
пітал. Люди, що правильно розуміють пере-
будову, прагнуть визначити своє місце в ній 
і, насамперед, додати в роботі, збагатити її 
зміст. Вони висувають новаторські ідеї і рі-
шуче запроваджують їх у життя. Таких пра-
цівників слід відрізняти від тих, хто за пере-
будову тільки на словах, і всіляко підтриму-
вати, створювати сприятливі умови для 
творчої праці»48. Його думки, що реформу-
вання Академії чи іншої наукової структури 
«не повинно проводитись заради самої ідеї, 
тим більше приводити до будь-яких руйна-
цій», а головна мета реформування —  

                                                      
47 Патон Б.Є. Про перебудову діяльності Академії наук 
УРСР. Вісник АН УРСР. 1987. № 12. С. 19. 
48 Там само. 
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«забезпечити ефективність»49 наукових 
установ, знайшла широку підтримку науко-
вої спільноти в Україні. Це стало вагомим 
морально-психологічним чинником стійко-
сті всієї національної наукової системи. 

Для реалізації конструктивного реформу-
вання Академії і науки в цілому важливе зна-
чення має правильне розуміння діалектики 
державного і самоврядного статусу Академії. 
Через поверхові уявлення в цій справі Ака-
демії нерідко закидають звинувачення, що 
вона нібито не займає державницьких пози-
цій, витрачає кошти платників податків на 
загальні теоретизування, слабо пов’язана із 
суспільним життям. Б.Є. Патон дав чіткі по-
яснення з цього приводу, які визначають 
статус Академії і нині. «Хотів би зазначити, — 
говорив він, — що ні в статутних документах, 
ні в практичній діяльності Академії її самов-
рядність ніколи не ототожнювалася з неза-
лежністю від держави та вищих органів дер-
жавного управління. Цей статус відповідав 
тільки історичним традиціям певної автоно-
мності у вирішенні окремих питань внутріш-

                                                      
49 Патон Б.Є. Про основні підсумки діяльності 
Національної академії наук України у 1995 році та хід 
реформування Академії. Вісник НАН України. 1996. 
№ 7−8. С. 16. 

нього життя, насамперед виборності колегіа-
льних органів управління, визначення на-
прямів та конкретних форм організації нау-
кових досліджень. НАН України завжди мала і 
має зараз зобов’язання перед державою, ви-
конує їх, так само, як і всі доручення держави, 
що надходять до неї»50. 

Отже, Національна академія наук України 
є і державною науковою установою, що ке-
рується законами України, і самоврядною 
організацією, що керується своїм Статутом. 
Самоврядність стосується наукової творчос-
ті. Це її родовий принцип. Ще класик англій-
ської філософії Френсіс Бекон слушно заува-
жив: «У науках завжди повинна бути тільки 
одна форма управління — форма свободи». 

Щоб подолати невизначеність Академії 
між статусом державної і громадської органі-
зації, Борис Євгенович запропонував законо-
давчо установити, що Академія має держав-
ний статус та вирішує питання внутрішнього 
життя відповідно до свого Статуту51. Це й бу-
ло прийнято. Державне служіння і свободу 
наукової творчості Академії і ширше — науки 
гармонізовано на законодавчому рівні. 

Стратегічне бачення характерне і для по-
глядів Б.Є. Патона на перспективи суспіль-
ного прогресу, образ суспільства майбут-
нього. Оптимістичні (песимізм не його сти-
хія!) уявлення про майбутнє суспільство в 
нього пов’язані не з ідеологічними та полі-
тичними категоріями, а з інтелектуальними. 
Комфортне для розвитку особистості сус-
пільство може бути створене тільки на ос-
нові панування в ньому пріоритету науки, 
поєднаного з культурою й моральністю. 

Сьогодні ознакою інноваційного мислен-
ня вважається уявлення суспільства майбу-
тнього у вигляді суспільства знання, суспі-
льства, в якому економіка побудована на 
знаннях, у якому виробництво наукового 
знання стає основним видом діяльності. Бо-
рис Євгенович ще в публікаціях трид-
цятирічної давності окреслив основні озна-
ки цього суспільства та рушійні сили його 
                                                      
50 Там само. С. 17.  
51 Там само. 
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формування. Доречним тут буде згадати йо-
го статтю в журналі «Общественные науки» 
за 1982 р. «Широке використання наукових 
досягнень, — писав він, — є нині головною 
умовою підвищення продуктивності праці, 
інтенсифікації суспільного виробництва, 
суттєвих перетворень у структурі народного 
господарства та сфері духовного життя лю-
дей»52. Лейтмотив статті в тому, що процес 
перетворення науки на безпосередньо про-
дуктивну силу є визначальним для виник-
нення якісно нового суспільства.  

Варто відзначити плідну роботу Бориса 
Євгеновича в широкій соціогуманітарній 
сфері. Майже 30 років (1962–1991) він був 
членом Радянського комітету захисту миру, 
членом, а потім і головою Комітету з 
міжнародних ленінських премій миру 
(1984–1991). Час був складний, напружений, 
затьмарений багатьма роками «холодної 
війни». Б.Є. Патон належав до тих громадсь-
ких діячів, які послідовно виступали за 
мирне розв’язання міжнародних конфліктів, 
співіснування держав з різними соціальни-
ми системами, виключення загрози застосу-
вання атомної зброї. Головний урок, який 
він вивів з усього наповненого великими 
трагедіями XX ст. і який пропонує взяти за 
принцип життя, говорить: «Цивілізація по-
винна викоренити будь-які екстремальні 
методи врегулювання як міжнародних, так і 
внутрішніх конфліктів»53. 

Особливо уважно Борис Євгенович ста-
виться до питань запобігання та нейтраліза-
ції гострих конфліктних ситуацій у сучасному 
українському суспільстві. Процес системної 
трансформації суспільства, масштабних 
соціальних реформ, перебудови управлінсь-
ких структур сам по собі таїть соціальні не-
безпеки. Якщо ж до цього додаються безси-
стемність, поспішність реформ, зіткнення  

                                                      
52 Патон Б. Превращение науки в непосредственную 
производительную силу. Общественные науки. М.: 
Наука, 1982. Вып. 2. С. 33. 
53 Патон Б. Цивилизация должна изжить 
экстремальные методы урегулирования конфликтов. 
День. 15 мая 1999. С. 5. 

 
 

На зустрічі Президента України В.А. Ющенка з науков-
цями. Харків, 2006 р. 
 
 

корпоративних економічних інтересів, про-
тиборство політичних сил, відсутність тер-
пимості, то привиди нещасть з’являються 
частіше й ближче. На противагу цьому 
Б.Є. Патон виробив ефективну стратегію і 
тактику «здорового консерватизму» — збе-
реження й розвитку попередніх досягнень, 
уважного освоєння нових явищ, еволюційно-
го підходу до суспільних перетворень. Істо-
ричний досвід показує, що «здоровий кон-
серватизм» є працездатною ідеологією плав-
них якісних перетворень у суспільстві. 

Академічні соціогуманітарії системно до-
сліджують проблеми консолідації українсь-
кого суспільства, розробляють моделі і 
стратегії досягнення національної єдності. 
Вагомим внеском у цю справу є Національна 
доповідь «Україна: шлях до консолідації су-
спільства». Під час її обговорення 
18.04.2018 р. на засіданні Президії НАН 
України Б.Є. Патон наголосив, що ключове 
питання тут полягає в тому, щоб «домогтися 
домінування консолідації над конфронтаці-
єю», і поставив завдання розширити наукові 
пошуки шляхів і механізмів досягнення в 
Україні суспільної консолідації. 

У НАН України комплексно вивчаються 
всі чинники консолідації — соціальні, еко-
номічні, культурні, політичні, правові, етні-
чні, конфесійні, регіональні, мовні, а також 
причини конфронтаційних явищ у всіх сфе-
рах суспільного життя. Особливого значення  
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Борис Євгенович надає вивченню ролі укра-
їнської мови як чинника державотворення, 
інтеграції українського соціуму, безконфлі-
ктного буття держави. В Інституті українсь-
кої мови розроблено стратегії лінгвістичних 
досліджень, спрямовані на всебічне наукове 
пізнання мови як складного соціокультур-
ного явища і забезпечення державних фун-
кцій української мови. Борис Євгенович, 
схвалюючи ці плани мовознавців, привернув 
їх увагу до необхідності поєднання науково-
го пізнання і вивчення «функціонування 
української мови, її використання як ін-
струменту освіти, культури і — що дуже ва-
гомо — консолідації нашого суспільства». 

Характерна риса суспільної та державної 
діяльності Б.Є. Патона — постійна увага до 
питань добробуту людей, до створення 
нормальних умов життя. «Ми ніколи, — пи-
сав він, — не станемо по-справжньому ци-
вілізованою країною, якщо ці питання не 
вийдуть на найперший план, не стануть 
відправною точкою всіх програм державно-
го та економічного розвитку. Мабуть, існую-
че сьогодні становище може бути реально 
подолане тільки шляхом усебічного розвит-
ку інститутів справжнього громадянського 
суспільства»54. 

Молодіжне середовище завжди було 
центром особливої уваги в громадській дія-

                                                      
54 Патон Б.Е. Цивилизация должна изжить 
экстремальные методы урегулирования конфликтов. 
День. 15 мая1999. С. 5. 

льності Б.Є. Патона. У молодому поколінні 
він закономірно бачить наукову та соціаль-
ну зміну, від якої залежить майбутнє держа-
ви й суспільства. Усі його турботи про мо-
лодь зводяться до трьох вимог: дати висо-
коякісну освіту, створити умови для фор-
мування інтелектуально багатої та соціаль-
но зрілої особистості, забезпечити можли-
вості творчої самореалізації. Безумовно, він 
хоче, щоб молодь загорілася ідеєю походу в 
науку, зокрема у технічну.  

Борис Євгенович постійно шукає різні 
форми матеріальної та моральної підтримки 
молодих талантів. Завдяки цьому в Академії 
зародилася, а потім перейшла й до органів 
влади та громадських фондів практика при-
судження спеціальних стипендій тим, хто 
зарекомендував себе перспективним до-
слідником уже на початку наукового шляху. 
Цікаво відзначити, що перші щомісячні сти-
пендії Президента України молодим ученим 
присуджувалися в такій же сумі, як і 
щомісячна плата за звання дійсним членам 
Національної академії наук, — 15 мінімаль-
них зарплат55.  

Борис Євгенович наголошує на необхід-
ності створювати науковій молоді умови 
для професійної реалізації в Україні. І тут 
недостатньо зусиль тільки наукових інсти-
туцій. Потрібні «заходи на державному рівні. 
Слід передбачати в Державному бюджеті 
України кошти для підтримки молодих уче-
них і підвищувати розмір фінансування тих 
форм підтримки, які тривалий час не перег-
лядалися. Необхідно також розробити і за-
провадити державну програму пріоритет-
ного пільгового молодіжного кредитування 
на будівництво або реконструкцію і прид-
бання житла, першочергового надання слу-
жбового житла. «Тільки комплексний підхід 
і його послідовне втілення, — говорить 
він, — мають шанс із часом загальмувати 

                                                      
55 Про державну підтримку наукової діяльності 
Академії наук України. Указ Президента України № 
100/94 від 22 березня 1994 року. Урядовий кур’єр. 24 
берез. 1994. № 46–47. 
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відтік мізків з науки і країни в цілому»56. У 
питанні про молоду наукову зміну Б.Є. Па-
тон мислить по-державному. 

Не можна не відзначити і ще одну харак-
терну рису стилю діяльності Б.Є. Патона: 
державний підхід до вирішення найважли-
віших питань розвитку науки і суспільства, 
принциповість і водночас вроджена інтелі-
гентність дали йому змогу знаходити взає-
морозуміння з багатьма державними керів-
никами, зацікавлювати їх можливостями 
науки та Академії у справі вдосконалення 
народного господарства. 

Б.Є. Патон продовжив усталену до нього 
традицію співробітництва з АН СРСР, науко-
вими установами союзних республік.  

Від часу заснування Української академії 
наук це співробітництво підтримувалося як 
на рівні президентів академій, так і на рівні 
наукових установ. Перший президент УАН 
В.І. Вернадський і перший президент 
Російської академії наук О.П. Карпінський 
були ординарними академіками Петербурзь-
кої академії наук, геологами. Добре один од-
ного знали і намагалися установити ділові 
зв’язки між академіями. У 1925 р. на базі РАН 
виникла АН СРСР. Її президентом став той 
самий О.П. Карпінський. Він прагнув розши-
рення взаємодії з республіканськими науко-
вими колективами. О.П. Карпінського у 
1925 р. обрали академіком Всеукраїнської 
академії наук, що теж сприяло розвитку 
міжакадемічних зв’язків. 

У важкі часи Другої світової війни була 
тісна співпраця президента АН УРСР 
О.О. Богомольця з президентом АН СРСР 
В.Л. Комаровим як у питаннях евакуації АН 
УРСР на схід та повернення її в Україну, так і в 
питаннях розвитку фундаментальних та 
прикладних досліджень і збереження акаде-
мічного наукового потенціалу в роки війни. 

Академік О.В. Палладін очолював АН УРСР 
у період післявоєнної відбудови і перших 
етапів післявоєнного розвитку. Відома його  

                                                      
56 Патон Б.Є. За підсумками року. Вісник НАН України. 
2018. № 1. С. 14. 

 
 

З Прем’єр-міністром України В.Б. Гройсманом. Київ, 
2016 р. 
 
 
 

взаємодія у розбудові союзної і української 
республіканської академій з президентами 
АН СРСР С.І. Вавіловим і О.М. Несмеяновим.  

О.П. Карпінський, В.Л. Комаров, С.І. Ваві-
лов, О.М. Несмеянов знали і цінували Євгена 
Оскаровича Патона як видатного вченого в 
галузі мостобудування і електрозварюван-
ня. Президент АН СРСР О.М. Несмеянов 
сприяв творчому і адміністративному зрос-
танню Бориса Євгеновича Патона. Він 
підтримав його кандидатуру для обрання 
директором Інституту електрозварювання 
(1953 р.) і на обрання академіком АН УРСР 
(1958 р.). У той час кандидатури на посади 
директорів інститутів і членів республікан-
ських академій наук попередньо погод-
жувалися з керівництвом АН СРСР. 

Новий етап міжакадемічного співробіт-
ництва розпочався після обрання М.В. Кел-
диша (1961 р.) президентом АН СРСР і 
Б.Є. Патона (1962 р.) — президентом АН 
УРСР М.В. Келдиш однозначно підтримав 
обрання Бориса Євгеновича президентом 
АН УРСР, академіком і членом Президії АН 
СРСР. Їх багато років пов’язувала участь у 
реалізації масштабних науково-технічних 
проектів. Обидва мали солідний досвід 
управління великими науковими колекти-
вами. Обох об’єднувала ідея перетворення 
науки на безпосередню продуктивну силу 
та ідея побудови високотехнологічного  
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Виставки досягнень передового досвіду в народному 
господарстві УРСР. Київ, 1969 р. 
 
 
 

суспільства. М.В. Келдиш і Б.Є. Патон висту-
пили промоторами науково-технічного при-
скорення. Налагодився регулярний обмін 
досвідом. 

Делегації АН СРСР на чолі з М.В. Келди-
шем часто відвідували українські акаде-
мічні установи в Києві і регіонах, а делегації 
на чолі з Б.Є. Патоном — наукові центри АН 
СРСР у Москві та регіонах. Вивчався досвід 
фундаментальних досліджень на передових 
рубежах науки і найефективніші форми 
впровадження їх результатів. Співпраця 
йшла на рівних. Нерідко українські 
ініціативи підхоплювалися і рекомендува-

лися до реалізації в установах АН СРСР і со-
юзних республік. 

Такий самий стиль співробітництва 
української республіканської і союзної ака-
демій був характерним і для періоду, коли 
на чолі АН СРСР став А.П. Александров 
(1975–1986 рр.). Особливого розвитку набу-
ло воно в галузях атомної фізики і енерге-
тики. Президенту АН УРСР Б.Є. Патону і пре-
зиденту АН СРСР А.П. Александрову довело-
ся пережити важкі дні Чорнобильської ката-
строфи, особливо перші півроку після аварії. 
Саме завдяки установленій раніше співпраці 
двох, очолюваних ними, академій удалося 
оперативно знайти чимало справді рятівних 
на той час рішень. 

У роки горбачовської «перебудови» і на-
передодні розпаду Радянського Союзу пре-
зидента АН УРСР і останнього президента АН 
СРСР Г.І. Марчука пов’язували турботи про 
збереження академій, їх наукових установ і 
шкіл, запобігання руйнуванню наукового се-
редовища. Б.Є. Патон ввів Академію наук 
України в період незалежності збагаченою 
великими науково-технічними комплексами 
і цілою низкою нових установ фундамен-
тального і прикладного наукового значення. 
Міжнародні зв’язки НАН України розшири-
лися. Одночасно у Бориса Євгеновича зберег-
лися ділові відносини з усіма президентами 
академій наук пострадянських країн. 

Як досвідчений дослідник і організатор 
наукових досліджень, Б.Є. Патон твердо пе-
реконаний, що для успіху в науці велике зна-
чення мають зв’язки академічних учених як з 
вітчизняними, так і з зарубіжними колегами. 
«Наука, — наголошує він, — не може і не по-
винна бути національно чи регіонально об-
меженою. Це протиприродно»57. Співпраця, 
спілкування, дискусії з ученими інших науко-
вих організацій стимулюють дослідницький 
ентузіазм, сприяють вибору передового 
напряму наукового пошуку, адекватній само-

                                                      
57 Про діяльність Академії наук УРСР у 1989 році та 
концепцію її розвитку: доповідь президента Академії 
наук УРСР академіка Б.Є. Патона. Вісник АН УРСР. 1990. 
№ 8. С. 24. 
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оцінці досягнутого. Потрібно все це і для ре-
зультативної участі у міжнародній конку-
ренції наукових, технічних і технологічних 
ідей. Борис Євгенович уміло організував кон-
такти і співробітництво з президентами ака-
демій наук інших держав, керівниками 
міжнародних наукових центрів та науково-
промислових корпорацій. 

Динамічна наукова дипломатія харак-
терна і для відносин президента Академії 
Б.Є. Патона з багатьма вітчизняними і за-
рубіжними державними, громадськими, 
культурними діячами. 

Комунікація науки і суспільства, науки і 
влади, Академії і державних органів для 
Б.Є. Патона завжди є неодмінно важливою 
справою. Головне — мати взаєморозуміння. 
Суспільству і владі потрібне наукове забезпе-
чення, науці — підтримка влади і громадсько-
сті. Такий характер взаємовідносин президент 
Академії Б.Є. Патон прагне будувати від само-
го початку утворення незалежної Української 
держави. В інтенсивному робочому ритмі під-
тримуються ділові зв’язки з Верховною Ра-
дою, Кабінетом Міністрів, Адміністрацією 
Президента України, центральними і регіона-
льними органами державної влади, місцевого 
самоврядування та провідними громадськи-
ми організаціями. Склалася традиція розгляду 
пріоритетних для держави проблем на спіль-
них засіданнях Президії НАН України і колегій 
міністерств, державних комітетів, агентств, 
служб. Відповідно підписуються угоди про 
співробітництво або програми дій. Зокрема, 
укладено угоди про співробітництво з Мініс-
терством освіти і науки України, Міністерст-
вом економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни, Міністерством культури України, Держа-
вним космічним агентством України, Гене-
ральним штабом Збройних Сил України, ДП 
НАЕК «Енергоатом», Державним концер-
ном «Укроборонпром». НАН України взяла 
активну участь у формуванні Національно-
го комітету з промислового розвитку Укра-
їни, його робочих груп з наскрізних та галу-
зевих тематик. При НАН України створено 
міжвідомчу координаційну групу для  
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Делегація на чолі з президентом АН СРСР академіком 
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забезпечення вироблення узгодженої пози-
ції щодо Стратегії розумних спеціалізацій 
Євросоюзу. 

У 2017 р. НАН України і Міністерство фі-
нансів України підготували спільний про-
ект нової бюджетної програми «Підтримка 
розвитку пріоритетних напрямів наукових 
досліджень». Цю програму схвалив Уряд 
України. Вона спрямована на підтримку 
найважливіших для держави наукових прое-
ктів, науково-технічних розробок з високим 
ступенем готовності, в тому числі в інтересах 
національної безпеки та оборони, придбання 
нового та модернізацію наявного наукового  
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«Наука — це і є моє життя»  
(Борис Євгенович Патон) 
 
 
 

обладнання, підтримку талановитих моло-
дих дослідників, забезпечення спільних мі-
жнародних проектів та участі в діяльності 
міжнародних наукових організацій58. Також 
для прикладу слід згадати Меморандум про 
співробітництво із Всеукраїнською громад-
ською організацією «Український союз 
промисловців і підприємців», метою якого є 
довгострокове взаємовигідне співробітни-
цтво між наукою та бізнесом, відродження 
вітчизняної промисловості, зміцнення пар-
тнерських стосунків між владою, бізнесом і 
науковою громадськістю59. На це спрямо-

                                                      
58 Національна академія наук у 2017 році. К.: 
Академперіодика, 2018. С. 27 
59 Із зали засідань Президії НАН України 19 квітня 
2017 року. Вісник НАН України. 2017. № 7. С. 3. 

вана і Угода Академії з Федерацією робото-
давців України. Серед останніх документів 
такого плану слід відзначити Меморандум 
про співробітництво Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти та 
Президії Національної академії наук Украї-
ни (17 жовтня 2018 р.). 

Протягом 2017 р. установи НАН України 
виконували роботи для понад 40 великих 
вітчизняних підприємств, серед яких, зокре-
ма, КБ «Південне», «Мотор Січ», «Антонов», 
«Арсенал», «Павлоградський хімічний завод», 
«Ритм», «Зоря»–«Машпроект», «Турбоатом», 
Рівненська та Південноукраїнська АЕС. 

У взаєминах із владою Б.Є. Патон — зав-
жди принциповий виразник інтересів науки 
і тонкий дипломат від науки. 

Більш ніж півстолітнє президентство в 
Академії Б.Є. Патона припало на складний, 
неоднозначний час: змінювалися політичні 
режими, лідери, пріоритети, помінявся на-
віть соціально-економічний лад, але мудрий 
і досвідчений Патон завжди затребуваний 
на державному та громадському терені. І 
нині він там активний і авторитетний. Мало 
який значущий соціокультурний захід 
України проходить без його креативної 
участі. Б.Є. Патон був членом Ради націо-
нальної безпеки і оборони України, членом 
Національної конституційної ради, націо-
нальних рад з питань науки і науково-
технічної політики, інноваційного розвитку 
та ряду аналогічних рад. Багато років він 
очолює Комітет з Державних премій України 
в галузі науки і техніки, був президентом 
Міжнародної асоціації академій наук. 
І нині — голова Ради президентів академій 
наук України, ради з космічних досліджень, 
рад з питань оцінювання фундаментальних 
науково-дослідних робіт, з питань ресурсу і 
безпеки експлуатації конструкцій, споруд і 
машин, комітету з системного аналізу. 

Десятиліттями стабільно високий міжна-
родний авторитет Б.Є. Патона. Він інозем-
ний член 18 національних академій наук, 
Міжнародної інженерної академії, почесний 
президент Міжнародної академії організа-
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торських та управлінських наук, почесний 
член Римського клубу, член Європейської 
академії, Міжнародної академії технологіч-
них наук, Міжнародної астронавтичної ака-
демії, Міжнародної академії наук, освіти і 
мистецтв, багатьох зарубіжних наукових 
товариств, почесний професор (доктор) ба-
гатьох зарубіжних університетів. 

Міжнародний астрономічний союз при-
своїв ім’я Патона малій планеті № 2727-
1979809 (1984), Республіка Саха — алмазу 
вагою 51,98 карата, Асоціація альпіністів 
України — раніше безіменному піку висо-
тою 3938 м на східному схилі Ельбрусу. 
Композитори присвячують Борису Євгено-
вичу свої музичні твори, написані на тексти 
«найвищої поетичної якості»60.  

Високе державне й міжнародне визнання 
діяльності Б.Є. Патона виражено в тому, що 
йому першому в країні присуджено звання 
Героя України, він двічі Герой Соціалістич-
ної Праці, нагороджений орденами і меда-
лями України, Білорусі, Болгарії, Вірменії, 
В’єтнаму, Грузії, Італії, Казахстану, Киргизії, 
Литви, Польщі, Росії, Чехії та інших країн. 

Борис Євгенович Патон — унікальна осо-
бистість. Гармонійний сплав ученого, діяча і 
громадянина. Він зробив визнаний світом 

внесок у вічну проблему з’єднання матеріа-
лів. Це методології і технології електрозва-
рювання на землі, у воді і в космосі. Їх ряд з 
опорою на патонівські ідеї і здобутки буде 
нескінченно продовжуватися, оскільки все 
суще в природі і техніці будується саме на 
з’єднанні матеріалів. 

Як діяч Б.Є. Патон передусім великий бу-
дівничий фундаментальної науки. Під його 
керівництвом Академія стала головною на-
уковою установою країни, відомим міжна-
родним науковим центром, має світові здо-
бутки в основоположних галузях природо-
знавства і технотворчості. І як би не зміню-
валася національна наукова система, рефо-
рмувалася академічна сфера, Патонівська 
академія наук залишиться світлим періодом 
в інтелектуальній історії України і світу. 

Колосальна сила волі, невтомна праця і 
високі планки, які Б.Є. Патон ставив сам собі 
в житті, зробили його загальновизнаним 
ученим, державним і громадським діячем. 
Він став інтелектуальним лідером нації і 
держави. І нині всі свої сили і сили Академії 
мобілізує для наукового забезпечення 
соціальної і технологічної інтеграції україн-
ського суспільства в нову цивілізацію. 
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