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Звітна доповідь академіка-секретаря ВФА НАН України В.М. Локтєва 

«Про діяльність ВФА НАН України у 2009-2014 рр. 

та перспективи розвитку фундаментальних досліджень» 

 

Коли в країні науки немає,  

Така країна нічого не має…  

 

Шановні члени Відділення, високоповажні гості! 

 

дивитись презентацію тут 
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Дозвольте відзвітувати про роботу відділення за шестирічний період, 

що пройшов з моменту обрання попереднього складу Бюро і мене як 

керівника. Оскільки звіт стосується довгого періоду, почну з основної місії 

академічного відділення, як це формулюється у Статуті НАН України:  

Відділення НАН України визначає пріоритетні напрями і тематику 

фундаментальних і прикладних досліджень, готує експертні висновки, 

організує і координує дослідження і оцінює їх результати.  
Фактично цим ми в основному і займалися, і почали другу каденцію, 

як, власне, і першу, з перегляду основних напрямів роботи і відділення, і 

наших установ, що відбувалося у травні-жовтні 2009 року. Після ретельного 

обговорення наявних можливостей Бюро відділення затвердило наступні 

основні напрями роботи відділення:  

Слайд 3 

Напрямів роботи кожної установи значно більше. Не можу при цьому 

не засвідчити, що після кожної комплексної перевірки, про які буде далі, ми 

переглядаємо основні напрями кожної установи. Це не означає, що ми їх 

змінюємо, але обговорюємо і, коли треба, коректуємо, виходячи з того, що 

сучасні фізика і астрономія розвиваються дуже динамічно. Ми свої напрями 

сформулювали і затвердили у 2009 р., а у 2011 р. у журналі “Science” були 

перелічені найбільш важливі для людства проблеми фізики і астрономії.  

Слайд 4 

Їх приблизно втричі більше, і я використовую різні кольори, щоб 

розділити ті, яким відповідають напрями ВФА. Вони мають той же колір, що 

й на попередньому слайді. Видно, що таких переважна більшістьІ це не є 

чимось, що треба записувати в актив, – це нормально.  

Я добре при цьому розумію, що будь-який список не догма і мусить 

переглядатися кожні 5-6 років. Але сьогодні інститути працюють на сучасних 

ділянках фізичної науки. Це не означає, що все гаразд і нема проблем, але в 

тих умовах, в яких нам випадає працювати, стверджую, що ми працюємо 

краще, ніж вони, тобто умови, дозволяють.  

Слайд 5  

Останні слова можна підтвердити тим, що більше половини робіт 

установ відділення друкується у закордонних журналах, що стало для нас 

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/ZvitVFA-15presentat.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/ZvitVFA-15presentat.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/ZvitVFA-15presentat.pdf


2 

 

нормою. Фундаментальних результатів за п’ять звітних років стільки, що 

навіть їх перелік забрав би багато часу. Крім того, всі вони так чи інакше 

переховувались в академічних звітах, і на цих досягненнях  я не 

зупинятимусь. 

Хоча варто коротко сказати про прикладні дослідження, які широко 

представлені в установах ВФА. Так, в ДСКТБ Інституту фізики розроблені 

неселективні піроелектричні ватметри і джоульметри для дистанційного 

вимірювання температури, які запущені у серійне виробництво і 

використовуються на десятках металургійних підприємств України.  

В Інституті фізики напівпровідників розроблені енергозберігаючі 

світлодіодні системи для освітлення як промислових об’єктів, так і об’єктів 

ЖКХ. Зокрема, освітлено сотні кілометрів доріг, особливо на аварійно 

небезпечних ділянках. Там же розроблені технології іонного легування 

елементів транзисторів та прозорий клей ультрафіолетового затвердіння, які 

використовуються на заводах України, зокрема Казенному підприємстві 

«Арсенал» (Київ), заводі «Фотоприлад» (Черкаси) та інших.  

В Інституті металофізики освоєно промислове виробництво аморфних 

сплавів та стрічкових магнітопроводів, яке впроваджено на підприємстві 

«Мелта», а в цілому отримані за цим способом сплави використовуються на 

заводах Києва, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя тощо.  

Головна астрономічна обсерваторія створила мережу GPS станцій для 

спостереження та супроводження штучних супутників Землі.  

Інститут прикладної оптики продовжує виготовлення якісних голограм 

історичних реліквій України, на базі чого працює виставка, що регулярно 

оновлюється, демонструючи свої експонати і в Україні, і за кордоном.  

Вчені ФТІНТ разом з фахівцями Інституту охорони здоров’я дітей та 

підлітків НАМН України, а також НТУ «ХПІ» вперше у світі запропонували 

метод неінвазивного виявлення і лікування деяких інфекцій, наслідками яких 

можуть бути такі захворювання, як виразка, рак та лімфоми шлунку. Метод 

спирається на аналіз видихуваного газу пацієнта за допомогою сенсорів, які з 

високою ефективністю діагностують широкий спектр газових складових.  

На комунальному підприємстві «Вода» (Харків) впроваджено розробку 

ІРЕ «Акустичний вимірювач рівня рідких, сипучих та високотемпературних 

матеріалів».  

Цей перелік можна продовжувати, але майже все увійшло до великого 

звітів, які ми отримуємо під час таких зборів. Я ж лише згадаю технологію 

кольорового друку, розроблену в Інституті конденсованих систем і вже 

впроваджену, яка основана на новому підході до синтезу кольорів на 

відбитку, де кожна точка зображення друкується лише трьома кольорами – 

двома кольоровими і чорним. Такий друк, як було підтверджено в реальних 

умовах, економить 50% фарб, що суттєво здешевлює виробництво при 

збереженні його високої якості.  

Приклади міжнародного співробітництва називались, а їх кількість 

чимала. Назву ще один – співробітництво в галузі радіоастрономії, де Україні, 
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незважаючи на всі труднощі, викликані втратою кримських радіотелескопів, 

вдається утримувати лідерство, особливо якщо говорити про довгохвильові 

діапазони, а українські радіотелескопи УТР-2 і УРАН 3 охоплюють площу 

біля 200 тисяч кв. км і тепер інтегровані до європейської мережі, де є хіба що 

не основними інструментами.  

2 
На цьому наукова частина звіту вичерпана. Проте додам дещо, що 

нагадати приємно: роботи наших теоретиків лягли в основу програм 

вимірювань на деяких детекторах Великого адронного колайдеру. Більше 

того, представники НАН України були серед семиста авторів першої 

публікації, присвяченої вимірюванням на цьому найбільшому в світі 

прискорювачі. Якщо судити по публікаціях, які представлені у річних звітах 

інститутів, стало більше статей у престижних журналах, але сказати, що ми 

по всіх напрямах працюємо на світовому рівні, було б перебільшенням. 

Особливо, коли мова йде про експериментальні дослідження, які далеко не 

усюди і не всім вдається вести на сучасному обладнанні. Причини відомі і 

нічого нового тут сказати неможливо. Після кількох (здається, чотирьох) 

років існування програми закупівлі імпортного обладнання, вона, образно 

кажучи, спочила в бозе, і за другу каденцію роботи жодного коштовного 

приладу установи ВФА не придбали. Водночас, не можу не відзначити, що у 

ряді напрямів представники наших інститутів знаходяться серед чільних 

світових дослідників. Це, безумовно, тішить, і про деякі приклади йшлося.  

Коли ж порівнювати основні світові дослідження у науці в цілому, то 

видно, як сильно вона повертається в бік наук про життя, причому у всіх 

природничих науках, бо живий світ виявляється набагато різноманітнішим і 

цікавішим за світ неживий, який по суті вивчали і непогано вивчили фізика, 

хімія, астрофізика тощо. Якщо не рахувати захоплюючого і вражаюче 

вдалого «прикометнення» Розетти на комету Чурюмова-Герасименко після 

10 років польоту на відстань 511 мільйонів кілометрів, всі – повторю, всі – 

визнані кращими за версією журналу Science наукові результати останнього 

року в світі так чи інакше належать до біології, генетики, медицини. Мені 

важко їх прокоментувати, але скажу, що це і еволюційна біологія динозаврів 

і древніх птахів; і розпізнавання генів, які відповідають за роботу серця; і 

колективна, схожа на деякі прояви свідомості, робота тисяч роботів, у 

пристрої, що за розміром не більше монети; і створення інформаційного чипу, 

що містить більше 5 мільйонів транзисторів, які моделюють нейрони, і 256 

мільйонів зв’язків між ними, що моделюють сінапси, який за швидкістю 

обробки інформації подібний до мозку; і розшифровка процесів, за якою 

стовбурні клітини перетворюються у клітини підшлункової залози; і 

маніпулювання пам’яттю мишей за допомогою лазерів; і, нарешті отримання 

штучних молекул ДНК, які мають не існуючий у природі генетичний код.  

Коли ж говорити про роль фізики, то не можна не визнати, що багато 

біологічних досягнень отримані фізичними методами, а отже ніякого 

наукового протистояння нема і бути не може, але все ж об’єкти досліджень 
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все частіше змінюють походження і представляють інший світ – світ живої, 

навіть розумної матерії, і про це, як мені здається, ми не можемо не думати. 

Так, і ми цим пишаємось, сучасна фізика, разом з матеріалознавством і 

глибоким розумінням інженерних проблем – основа благополуччя 

сьогоднішнього життя на Землі, але мені здається, що майбутнє буде 

визначатися перехрестям біології, медицини і, обов’язково, фізики, які 

супроводжуватимуться інформаційними технологіями продуктами.  

Якщо ж звернутися до оцінок журналу Physics World, то він минулий 

рік назвав роком космічних досліджень: про Розетту сказано. Крім неї, на 

орбіту Марса запущено індійський супутник; Японія запустила місію до 

астероїда, яка має завершитися поверненням апарата з речовиною; а 

європейська місія Planck здійснила перевірку передбачень Стандартної 

моделі і підтвердила її, встановивши певні обмеження на властивості темної 

матерії. Телескопом НАСА зроблені унікальні знімки Сонця, які буцімто 

показали, що температура зовнішніх шарів сонячної корони більша, ніж на 

поверхні, що не узгоджується з термодинамікою, в чому треба розібратися. 

Як інший гучний результат назву те, що не підтвердилися минулорічні 

припущення щодо відкриття гравітаційних хвиль.  

Що стосується поточного року, то прогнози щодо фізичних досліджень 

більш обнадійлдиві. Про те, що цей рік – рік світла говорилося, але точна 

назва трохи інша: Year of Light and Light-based Technologies. Його мета – 

підвищення знань громадян про важливість в їх житті електромагнітних 

хвиль, всіляке сприяння розвиткові оптичних технологій в енергетиці, освіті, 

охороні здоров’я, зв’язку. У започаткованих проектах під егідою ООН 

приймають участь 85 країн сотні організацій. На цей же рік заплановано 

початок нового етапу у роботі Великого адронного колайдера, мають бути 

запуски супутників з різними науковими цілями, випробовуватимуться 

технології для детекторів гравітаційних хвиль, має стати до ладу перша черга 

рентгенівського телескопу. Отже, роботи фізикам точно не поменшає, але про 

тенденції я не міг не сказати. Так, один з найвідоміших у світі мільярдерів 

Пол Аллен, засновник компанії Microsoft, виділив 100 мільйонів доларів на 

створення інституту для вивчення людських клітин. З іншої сторони, 

нещодавно у Манчестері, у спеціально побудованому чудовому за 

архітектурою будинку, урочисто відкрився Інститут графену, директором 

якого призначено Костянтина Новосьолова.  

Тому сподіваюсь, що можливі зміни можуть торкнутися і, скоріше за 

все, торкатимуться змісту фізичних досліджень, які від вивчення оточуючого, 

але все ж, головним чином, неживого світу мають поступово 

переорієнтовуватися на переважно живий світ, або, як кажуть, живу матерію.  

Як би не було, наукові результати, якої б області знань вони не 

стосувались, продовжують інтенсивно здобуватись і впливати на життя 

пересічних громадян через його поліпшення. Це зрозуміли майже у всьому 

світі, але ми і в цьому відношення залишаємось, вибачте, його «темною 

матерією». Ну, хіба можемо ми собі уявити, щоб вітчизняний Фестиваль 
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науки, який у нас, попри наше сумління і відчайдушні зусилля академіка 

А.Г.Наумовця, залишається досить скромною подією без підтримки держави, 

відкрила перша особа, як це робить, наприклад, Королева Данії Маргарет у 

присутності членів королівської родини і членів Уряду. Її слова «Майбутнє 

Європи – це наука» були влітку минулого року зустрінуті оплесками сотень 

присутніх і, звичайно, преси.  

На відкритті такого ж позаминулорічного Фестивалю в Англії виступав 

не тільки прем’єр Девід Кемерон, а й тоді чинний президент Єврокомісії 

Мануель Баррозу, який заявив, що одним з своїх досягнень вважає 

збільшення бюджету наукових досліджень об’єднаної Європи на 30%, 

незважаючи на зменшення через кризу її загального бюджету. В його промові 

прозвучало: «Європа, без сумніву, є світовим лідером інновацій, а програма 

Horizon 2020 коштує 80 млрд. євро, що робить її найкрупнішою в світі. Хоча 

населення Європи – це лише 7% населення Землі, країни ЄС виробляють 

третину загальносвітового ВНП, в ній реєструється третина всіх патентів 

і публікується третина високо-цитованих робіт. В Європі число випускників 

університетів, що йдуть в науку, вдвічі більше, ніж у США. Але науково-

технічний прогрес безпрецедентно прискорюється, і ми не можемо стояти 

і дивитись, як Південна Корея і Китай швидко нас доганяють.»  

А далі, використавши метафору щодо великої зручності для всіх, хто 

перебуває у Лондоні, від великої кількості його мостів, він її дотепно обіграв, 

«замовивши» науковій спільноті Європи будувати нові мости, про які, мені 

здається, нам як таким, що прагнуть до Європи, варто знати:  

По-перше, на перший план роботи науковців виходить будівництво 

мостів між науковими дисциплінами, що у нас в академії зветься 

пріоритетами міждисциплінарних досліджень.  

По-друге, науковці мають самі сприяти будівництву мостів між наукою 

і суспільством, що ми звемо популяризацією власних результатів.  

По-третє, задача наукових спільнот сприяти збільшенню числа мостів 

між наукою та її застосуваннями, а також між лабораторіями і ринком, 

важливість чого ми також усвідомлюємо і про що наполегливо говоримо. 

Правда, поки що майже безрезультатно.  

По-четверте, необхідно будувати наукові мости між членами ЄС.  

По-п’яте, все ще мало зведених мостів, лише проекти, у науково-

технічному співробітництві країн Європи взагалі і країн-членів ЄС зокрема з 

рештою світу, чому має слугувати програма Horizon 2020. При цьому наукова 

дипломатія є важливим чинником довіри, бо часто країни не хочуть ділитися 

не тільки комерційними, а й науковими знахідками.  

По-шосте, і останнє, є ще один міст, який у процесі будівництва – міст 

між націями, насамперед між тими, які мають взаємні претензії. Тут гарним 

прикладом для всіх є ЦЕРН, якому вдається грати роль такого моста, після 

в’їзду на який усі суперечки та війни забуваються і залишається лише наука.  

3 
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Ось такі думки і слова вітають на Заході, а у нас похоже на часі 

докорінна перебудова наукового господарства, про що всі, напевно, добре 

знають. Хоча ми, мені здається, до цього звикли, оскільки переживаємо не 

перші і не одномоментні наміри чинної влади, а досить давні бажання владної 

верхівки, хто б її не очолював. І ми, що теж не секрет, страшимось змін, бо не 

бачимо в них гарантованого позитиву. Ми чуємо, як академію критикують, 

звинувачують у багатьох гріхах, від чого захищаємось, призиваючи на 

допомогу минуле, що не кращий спосіб доведення необхідності свого 

існування. Не виключено, ми допускаємо системну помилку і більш дієво 

було б обрати наступальну стратегію якомога масштабнішої демонстрації 

досягнень, але на мові, доступній не лише чиновникам, а й суспільству.  

Не важко навести приклади – і не поодинокі –блискучих робіт років 

незалежності, але все ж таки основний масив видатних досягнень відноситься 

до радянського періоду. Це не дивно і тому є декілька серйозних причин.  

По-перше, природничі науки після надінтенсивного, часом 

революційно-вибухового, розвитку впродовж практично всього ХХ-го 

століття, коли відкриття йшли одне за одним, перейшли в стан еволюційного 

просування фронту досліджень. Навіть математика, залишаючись королевою 

наук, а також їх мовою і інструментом, віддала пальму першості за 

важливістю інформатиці. Відбувся перерозподіл рейтингів і серед решти 

природничих наук, і тепер головними по суті стали науки про життя.  

По-друге, ми говоримо про минулі успіхи тому, що по-справжньому 

оцінити сьогоднішні зможемо тільки у майбутньому, хоча час від часу 

трапляються епохальні відкриття – ВТНП, фулерен, графен, які отримують 

суспільне, визнання майже одразу після оприлюднення результатів.  

Нарешті, і це, напевно, головне, причина занепаду вітчизняної наукової 

сфери не лише у різкому падінні фінансування, хоча саме це, як на мене, 

найголовніша причина нашого жалюгідного становища. І хоча брак грошей 

найбільш відчутний, але не єдиний чинник, що спричиняє занепад. 

Неможливо, думаючи про період, який ми переживаємо, як мінімум, не 

припустити, що все навкруги є наслідком занадто швидкого вивільнення 

нашого суспільства від радянських ідеологічних пут. У новій державі 

вибухоподібно змінилися суспільні цінності, кон’юнктура у багатьох видах 

людської діяльності, коли, вибачте за пафос, відомість можна отримати не за 

рахунок інтелекту або, скажімо, офіційного визнання – держнагороди, звання 

тощо. На авансцену замість світочів науки і культури вийшли економісти, 

юристи, політики і політологи, менеджери та постійні учасники 

різноманітних телешоу, а в останній час – активісти Майдану і польові 

командири. І наша трагедія, як зазначав ще П.Л.Капиця з іншого приводу, в 

тому, що наука вище їх розуміння і вони часто-густо не відрізняють знахарів 

від докторів, шарлатанів від винахідників і фокусників від вчених, тому 

вимушені покладатися на чужі думки.  

До того ж, наука виявилася нецікавою та занадто складною і для 

переважної більшості пересічних громадян, оскільки не є для них ліфтом 
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швидкого кар’єрного зростання або миттєвого злету до омріяного «верху» – 

депутатства, міністерської діяльності, підприємництва, де ґрунтовні, тим 

більше наукові, знання та досвід не є передумовами визнання. В результаті, 

величезна кількість людей не в змозі усвідомити важливої ролі науки і бачити 

в ній порятунок від суспільних бід і негараздів, які звалилися на людство у 

вигляді економічних і політичних кризових явищ та техногенних катастроф. 

Як наслідок фінансового голодомору вітчизняна наука вступила і продовжує 

перебувати ще й у стадії демографічної трагедії, коли середній вік науковців 

стрімко зростає, і виникло вікове провалля між найбільш кваліфікованими 

фахівцями, але, на жаль, пенсійного або перед пенсійного віку і молодими 

науковцями, які, як тільки отримують більш-менш ґрунтовні знання і досвід, 

образно кажучи, голосують ногами, тобто кидають країну, знаходячи собі 

місця для роботи та життя в інших частинах світу.  

Водночас, наукова діяльність залишилася серед вже, на жаль, не дуже 

багатьох трудових сфер, де залишився діючим відомий принцип трьох П: 

патріотизм, порядність, професіоналізм, які інколи повністю або частково 

відкидаються у великій кількості людських, включаючи виробничі, 

стосунків. В науці без професіоналізму і порядності точно не можна, а що 

стосується патріотизму, то це окреме питання і не для звітної доповіді.  

Втім, коли я, та й не тільки я, явно чи неявно скаржимось на погану 

ситуацію, мені завжди спадають на думку слова Ландау, що всі розмови про 

те, в який важкий час ми живемо, не більше, ніж спосіб виправдати власну 

бездіяльність. Не можна сидіти склавши руки і ми маємо думати, що робити, 

тим більше, що фізики завжди виступали застрільниками всіх починань. І я, 

користуючись можливістю, закликаю і членів академії, і взагалі всіх 

співробітників наших установ не боятися поточних проблем. Знову цитата, 

тепер Нільса Бора: «Проблеми важливіші за рішення. Рішення можуть 

застаріти, а проблеми залишаються». Це стимулюючі слова. Тим більше, 

що нема жодних ідеальних схем, жодних досконалих правил щодо 

перетворень, і жодні підходи до модернізації у будь-якій сфері людської 

діяльності, в тому числі, науковій, не є вічними. Тому, якщо щось станеться, 

ми маємо спокійно сприйняти рішення верхів, але не виконувати їх 

догматично, знаходячи контакти з тими, хто їх прийняв або прийматиме. 

Вірю, що якщо щось не відповідатиме інтересам науки, то ми 

добиватимемось і доб’ємося необхідного коректування.  

Цікавлячись ситуацією з Російською академією, яка зазнала нищівного 

розгрому, то бачу, що опираються, головним чином, літні вчені, а от молодь 

майже змирилась, припускаючи, що зупинити процес неможливо. І тепер 

панує думка, що «реформа» РАН – це не найгірше, що може відбутись і що 

може бути повна втрата роботи, а отже – професії. Так от: «Давайте не 

бездіяти!» – це мій призов до більш молодих.  

У будь-якому разі, щоб не трапилось, було б надзвичайно важливо, щоб 

фундамент науки, закладений кількома поколіннями відданих своїй справі 

дослідників, не був зруйнований вщерть, щоб науку не треба було створювати 
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заново, на що знову можуть бути витрачені довгі роки. Ми маємо розуміти, 

що видатні інтелектуальні напрацювання радянської доби – це наше 

багатство. Щоб його зберегти, ми, фізики середнього і старшого віку, маємо 

враховувати, що нові покоління незалежної України лише народжуються, що 

для їх формування потрібен час, як він потрібен для об’єднання молодості та 

досвіду. Але й молоді мають дбати не лише про свої права, які вони часто 

виставляють на перше місце, а й про свій головний обов’язок – набиратися 

знань, необхідних для справжньої наукової кар’єри.  

4 

Хотів би заочно подискутувати з заступником міністра освіти і науки 

М.В.Стріхою – одним з активних прибічників перебудови наукового устрою 

країни. Кожний може мати свою думку, у мене ж нема прав на коментарі. А 

свою я стільки разів висловлював, що нічого нового не скажу, крім того, що 

коефіцієнт дії подібних виступів не можна оцінити на корисність – її нема. 

Зараз же без намірів розпочати довгу дискусію – вона поза цілей звітного 

зібрання і потребує окремої розмови – лише зауважу, що академія – теж 

золотий фонд або одне з головних багатств нашої країни. На бюрократичній 

мові вона є об’єднувачем десятків інститутів, здійснюючи горизонтальну і 

вертикальну інтеграцію різних наукових напрямів. І все може бути 

зруйновано, образно кажучи, одним розчерком пера. Маю на увазі, що 

готується черговий Закон про науку і науково-технічну діяльність, який може 

багато чого змінити в житті академії. Але, на моє переконання, першим і 

негайно мав би бути прийнятий інший – Закон про захист науки в Україні.  

Як на мене, щоб перевірити роль НАН України в державі, треба не 

лаяти її за неіснуючі провини, а спочатку домогтися виконання закону про 

виділення коштів на науку в розмірі 1.7% ВНП. Потім було б слушно 

запустити кілька загальнодержавних науково-технічних програм і 

неупереджено подивитися успішність або неуспішність їх виконання. У 

випадку провалу дійсно постане питання про корінну перебудову. Крім того, 

дбайливий хазяїн ще перевірив би засіки академії, бо у неї багато чого є 

готового, але не затребуваного, і ми живемо у суспільстві, якому наукові 

результати не потрібні, що є великою і нерозв’язаною проблемою.  

Не хочу виглядати ретроградом, проте впевнений, що більшість 

нагальних проблем могла б, як мінімум, звужена в рамках існуючої 

структури: робота по галузям може вестись через відділення, а міжгалузеві 

задачі цілком по силах програмам Президії за участю груп відділень. 

Претензії, часто висловлювані паном М.В.Стріхою щодо віддаленості 

академії від підготовки кадрів, на мій погляд, надумані і не витримують 

перевірки фактами – майже всі діючі або провідні її співробітники читають 

лекції. А часто повторювані слова про стіну між членами академії і рештою 

співробітників я особисто не розумію.  

Пам’ятаєте «Литературная газета» мала рубрику «Если бы директором 

был я». Так, от, якби я був міністром освіти і науки, то перед собою поставив 

би ціль – переконувати і переконувати керівників держави, а також депутатів, 
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що найбільш багаті країни – це ті, де успішно розвивається наука і робиться 

все можливе для інноваційного розвитку. Треба змінювати економічну і 

науково-технічну політику. Це надскладна задача, але іншого не дано. І 

міністр освіти і науки мав би прикладати всі наявні резерви для розвитку і 

освіти, і науки, бо двигуном цивілізаційного розвитку є лише дві «конячки» 

– освічені люди і наука. І ніякі організаційні міри, на які, як мені видається, 

наразі уповають, не допоможуть, поки буде таке ставлення верхів до людей 

науки і освіти, а також така підтримка їх діяльності.  

Від себе зазначу, що при цьому треба мати на увазі, що 80% відкриттів 

у науці зроблено під час життя нинішніх поколінь, тому люди, що займаються 

втіленням науки у життя мають бути осіченими, а от як просуватися від 

фундаментальної науки до застосувань – питання вічно зелене, і нема 

універсальної відповіді для всіх країн і народів. Але деякі країни її знаходять, 

що довів видатний державний діяч Лі Куан Ю, що надавно пішов з життя. Він 

прийняв 5,5 мільйонний Сінгапур на половину неписьменним і за три 

десятиліття зробив його найкрупнішим науковим центром Південно-Східної 

Азії, де працюють 170(!) науково-технологічних установ. Він розумів роль 

науки і технологій.  

Взагалі можна задати питання: чому держава або її очільники мають 

підтримувати науку? Про знанієвий аспект не йдеться – він, за окремими 

виключеннями, владу не цікавить і de jure наука для неї потрібна, на мою 

думку, у трьох головних аспектак – економічному, воєнному та іміджевому. 

Що ж до de facto, то я не бачу, щоб хоч в одній з цих іпостасей наука була 

необхідна сучасній українській владі. Принаймні, я не можу назвати бодай 

одне президентське, прем’єрське або депутатське рішення у сфері економіки, 

зовнішньої політики, міжрегіональних стосунків, освіті тощо, яке б спиралося 

на наукові рекомендації.  

Скажіть, а хто оцінював істинний потенціал української науки? Я не 

полінився і зайшов на сайти деяких наукометричних організацій. Так от в 

цілому по науці Україна посідає 39 місце. Звісно, воно не те, чим пишаються, 

але й провальним назвати його не можна, особливо якщо порівняти з ним 

наші традиційні місця в таблицях за показниками людського розвитку, 

демократії, здоров’ю де ми, як правило у другій сотні. Перші ми лише у 

корупційних вміннях, відкотам, рейдерству. Не блищить, на жаль, і наша 

освіта, бо у перших сотнях університетів жодного нашого. Це не докір, тому 

що викладаючи в університеті, не з чужих вуст знаю умови, у яких працюють 

викладачі, їх навантаження, обладнання лабораторій. Тим не менш, з науки, 

куди є певний внесок і вузів, хоча ми знаємо, яких зусиль нам всім це вартує, 

ми у першій півсотні держав.  

Слайд 9 

Тепер подивимось місце фізики і астрономії, де ми взагалі 21.  

Слайд 10  

Приблизно таку ж позицію, навіть вище, посідаємо у матеріалознавстві, 

що, в принципі, зрозуміло.  
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Слайд 11  

А от у біології та споріднених дисциплінах ми 43, тобто значно нижче. 

Враховуючи тенденції сьогодення, треба було б взяти ці напрями під уважний 

контроль і намагатися допомогти.  

Слайд 12  

Теж саме у наукових медичних дослідженнях, де ми 60-і.  

Слайд 13 

Закономірно, що ми поступаємося в інтегральних показниках, але 

перевірка свідчить, що це ж стосується і диференціальних, де ми нижче, 

наприклад, і Польщі, і Росії. Для порівняння додані дані ЄС.  

Слайд 14(Астрономія+ФТТ )  

Мабуть, я чогось не тямлю, але саме вони мали б бути на столі прем’єр-

міністра, щоб зрозуміти, що в першу чергу потребує захисту і підтримки, а не 

скарги на недолугість академії.  

Ніхто не заперечує, їй потрібна розумна реформа, і ми маємо прагнути 

до науки більш компактної, більш мобільної, що має різноманітні джерела 

фінансування, а також, можливо, різні форми організації досліджень. Але при 

цьому напрями фундаментальних досліджень має визначати, і це 

принципово, виключно наукове співтовариство з урахуванням світових 

тенденцій, а прикладних – останнє разом з представниками владних структур, 

промисловості, бізнесу тощо.  

Якщо ж говорити про майбутнє, то саме тепер допомога науці потрібна 

в цілому, а не тільки окремим її напрямам, хоча і по-різному. Я вже звертав 

увагу, що про армію зрозуміли тільки тоді, коли біда прийшла в хату. І щоб 

такого запізнення не відбулося з наукою, думати про неї треба було вчора, 

сьогодні ми відстаємо, але щоб відставання не стало необоротним, необхідно 

на державному рівні негайно згадати про науку та її носіїв. З великою 

кількістю власних проблем могла б, напевно, справитись і сама академія, але 

таке враження, що їй чомусь не довіряють.  

З наведених таблиць випливає, що конкретно викликає тривогу? Це 

загальна кількість українських публікацій, або публікаційна активність. У нас 

вона нижче, ніж у країнах з похожим, пострадянським, розвитком науки – 

Білорусії, Молдові, Росії, хоча організація науки в цих країнах тепер різна. 

Думаю причина не в ній, а в тому, що там цим спеціально займаються, 

виробивши систему стимулів і за кількостю статей на співробітника, і за 

якістю, яка оцінюється за імпакт-фактором журналів. Про недостатність 

публікаційної активності вітчизняних науковців говориться багато, і я сам 

неодноразово підкреслював, що мати менше однієї роботи в рік на науковця 

мало, що це свідчення недоробки або його самого, або керівництва. Мені 

здавалося, що кількість публікацій – це мірило роботи науковців, яке, між 

іншим, викликає їх великий супротив. І вони дійсно можуть втішитися, коли 

дізнаються про проведене у Стенфорді наукометричне дослідження, 

результати якого оприлюднені 9 липня минулого року. В ньому була 

проаналізована база даних Scopus, а саме оброблялися статті, опубліковані 15 
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мільйонами науковців у період з 1996 по 2011 рік з усього світу і в різних 

наукових дисциплінах. І що ж з’ясувалося?  

За 15 років кількість вчених, які регулярно публікують по одній статті 

на рік виявилась 134731 – менше 1%, а ряди вчених, що стабільно публікують 

більше швидко тануть. Все це видно з наведених цифр.  

Дві або більше – 68221. Три або більше – 37953. 

Чотири або більше – 23342. П’ять або більше – 15464. 

Десять або більше – 3269. При цьому продуктивні науковці – це 

керівники лабораторій, груп, відділів або кафедр, які часто керують кількома 

дослідженнями і зазвичай можуть бути авторами кількох публікаціях, і майже 

нема дійсно тих, хто самостійно проводить різні дослідження самостійно. 

Дуже багато роботи припадає на дешеву робочу силу – студентів, аспірантів, 

які в результаті мають одну або менше публікацій у тому дослідженні, яке і 

виконували.  

Висновок статті такий: рекомендувати надати більше можливостей 

ширшому колу науковців, особливо молодшого віку, щоб забезпечити їм 

вищу продуктивність і якість робіт.  

В цілому ж, більше 98% науковців світу публікують менше однієї 

роботи на рік, а отже, саме одиниця визначає нормальну річну норму, від якої 

треба вести відлік публікаційної активності. До речі, в Інституті теоретичної 

фізики, де не могли знали про майбутні подібні дослідження, вже не один рік 

діє саме така вимога до кожного пересічного співробітника, хоча, на мій 

погляд, теоретики мають оцінюватися за трохи вищими нормами. У роботі, 

про яку йдеться не робився поділ ані на науки, ані на характер роботи – 

теоретична вона, експериментальна або містить обидві ці компоненти, що 

могло змінити висновки, проте навряд чи принципово.  

5 
Моє завдання як академіка-секретаря звітувати про роботу Бюро ВФА, 

в якій основною ланкою є організаційна, а саме: відпрацювання документів, 

проведення різних конкурсів, підготовка довідок, поточні справи.  

На протязі всього звітного періоду воно розв’язувало багато задач, 

першочергова з яких – максимальне сприяння діяльності установ відділення 

у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень. Правда, докази 

через різне визнання були непрямі. Але є і прямі. Вони стосуються 

наукометрії, яка свідчить, що якщо взяти список 50 кращих установ НАН 

України, то очолює його – Інститут теоретичної фізики з індексом Хірша 74. 

У першій десятці – чотири наших інститути: Інститут фізики – третій з 

Хіршем 63, сьомий ФТІНТ – 56 і дев’ята ГАО – 55. До п’ятнадцяти, крім них, 

входять: на дванадцятому місці Інститут металофізики – 52, на тринадцятому 

– Інститут фізики напівпровідників – 51 і чотирнадцятий Інститут магнетизму 

– 47. До двадцятки: сімнадцятий Інститут фізики конденсованих систем – 39, 

дев’ятнадцятий ДонФТІ – 39, двадцять перший Інститут радіофізики і 

електроніки – 38 і двадцять четвертий Інститут радіоастрономії – 31. Трошки 

випав Інститут електронної фізики – він сорок другий з Хіршем 22. Без усяких 
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коментарів, а тільки фактаж, який належить не мені і яким я лише 

користуюсь, наведу дані по університетах: немалий Київський національний 

з Хіршем 71 поступається відносно скромному за кількістю співробітників 

ІТФ, теж великий і дуже старий Університет ім. В.М.Каразіна з 53 – нашому 

ФТІНТУ, багатопрофільна «Львівська політехніка» з 27 – нашому 

невеликому ІФКС, ну, а найбільший українській вуз НТУУ «КПІ» з 36 – всім 

нашим Інститутам, крім ужгородського. Оголошені дані фактично офіційні, і 

ми маємо їх брати до уваги. Додам також, що ГАО продовжує вести перед за 

середньою кількістю цитувань на одну роботу, яку можна визнати 

прекрасною – 15.5, другий ІТФ, де цей показник майже 12, що теж 

демонструє високу ефективність роботи. Але динаміка свідчить, що цитат-

індекси і індекси Хірша з часом не можуть не зростати, і все визначає похідна. 

І тут начебто все гаразд, а от цитування однієї роботи більш стабільний 

показник і змінюється достатньо повільно.  

Це правило, проте, для ГАО порушується, і їй вдалося підвищити 

диференціальне цитування практично на 2 одиниці, що, в свою чергу, і добре, 

і погано. Добре, тому що зростання самодостатнє і йому можна радіти, але 

зростання цитування на одну роботу гласить, що установа живе за рахунок 

бувшого багажу і, взагалі кажучи, має недостатню публікаційну активність. 

Можливо, це питання, над яким треба подумати.  

Чому ми мусимо відверто говорити про роботу наших інститутів?  

Хоча б тому, що в Росії вже розроблено і практично впроваджено 

автоматичну систему обробки даних з діяльності інститутів. Такі системи 

працюють в європейських країнах (Бельгії, Великобританії, Німеччині, 

Норвегії, Фінляндії, Чехії), де отримали назву Current Research Information 

Systems (CRIS), і рекомендовані країнам ЄС. В НАН України, теж приступили 

до подібних розробок, а Інститут проблем математичних машин разом з 

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

Доброва навіть оголосив про її завершальний етап, проте багато мені про це 

невідомо. Якщо ж повернутися до РАН, то з другого кварталу поточного року 

її інститути мають у спеціальні форми внести дані про свою діяльність за 5 

останніх років, а для обчислення інститутського рейтингу ці дані 

усереднюватимуться. Для виключення людського фактору обробка форм 

робитиметься комп’ютерами, після чого інститути ділитимуться на три 

групи, які фінансуватимуться по-різному.  

Як розгортатимуться події, звісно, мені невідомо, і на цьому цю 

інформацію дозвольте закінчити. Мені тільки хотілося, щоб ми про це не 

тільки знали, але й мали аргументи «за» чи «проти», якщо схожі або інші 

реформи зачеплять і нас.  

Натомість, мушу доповісти, що і наша Президія розпочала поступову 

роботу по вдосконаленню мережі академічних установ і припинення роботи 

тих, які не відповідають сучасним нормам. Запевняю, ні Бюро, ні відділення 

в цілому не гониться за формальним скороченням, але й директори установ 

мають стежити за відповідними показниками, бо єдина форма захисту, якою 
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ми володіємо і можемо користуватися, – це результативна і, підкреслюю, 

корисна для держави наукова робота. Якщо вона відповідає нормальним 

критеріям і носить всі ознаки такої, тобто фундаментальні результати, статті 

в міжнародних часописах, впровадження розробок, захисти, поповнення 

молоддю тощо, то подібну організацію, як ви розумієте, ніхто не чіпатиме.  

6 
Оскільки мова торкнулася показників роботи, то головним з них є 

публікаційна активність, якої в загальному аспекті ми торкалися, і якщо 

судити по європейським нормам, вона у нас, начебто, задовільна. Але існує 

ще одне питання: місце публікацій. Не можу не нагадати, що в Україні зараз 

більше 100, а точніше, здається, 130, видань, де в принципі можна 

надрукувати фізичну роботу і які входять до так званого даківського переліку. 

Це багато і навряд чи рівень переважної більшості з них сприяє науці. Лише 

одиниці мають імпакт-фактор, або включені в базу ISI.  

Водночас, повторю, що говорив не раз: кожний фахівець живе і працює 

у реальному науковому середовищі, тому має враховувати сучасні правила і 

найбільш бажаним вважає бачити свої роботи у найрейтинговіших журналах. 

Тим не менш, прошу не забувати про вітчизняні: “Фізику низьких 

температур”, “Металофізику і найновіші технології”, “Доповіді”, 

“Кинематику и физику небесных тел”, “Condensed Matter Physics”, 

“Радиофизику и электронику”, а також “Радиофизику и радиоастрономию”, 

“Фізику і техніку високих тисків”, “Успіхи фізики металів”, врешті решт, 

“Український фізичний журнал”, який робить все необхідне, щоб проникнути 

у світовий науковий простір. Проте навіть при цьому є гарячі голови, які 

призивають закрити більшість українських фізичних журналів, і у них є свої 

аргументи. Я особисто проти, принаймні, проти того, щоб рубити з плеча, але 

те, що тут є проблемні питання не визнати не можу.  

Ще раз процитую М.О.Кривоглаза: “Переважна більшість робіт тим 

більше виграють, чим вищий імпакт-фактор журналу, і лише окремі роботи 

створюють цей імпакт-фактор”.  

Отже, ми теж маємо підтримувати наші журнали і не тільки морально, 

тобто призовами, а й «матеріально» – гарними роботами. Якщо робота дійсно 

видатна, то ніде вона не попаде. Згадайте Г.М.Перельмана, який 

оприлюднював свої результати в Інтернеті, а тепер вважається автором 

геніальних робіт. Інший простий шлях сприяння міжнародному визнанню 

наших журналів – посилатись на них у власних роботах, що відсилаються за 

кордон. Все ж таки список посилань, значною мірою, залежить авторів, і я 

прошу не забувати цей абсолютно безболісний засіб. Кожне таке посилання є 

важливим і принциповим, давайте хоч інколи так поступати.  

7 
Наступне питання для звіту – кадровий склад. На екрані ви бачите, що 

є наше відділення на 1 січня 2015, де показані певні узагальнюючі дані.  

Слайд 17(Кадровий склад) 
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Їх можна коментувати, але і так, мені здається, все ясно. Ці показники 

доволі стабільні і рік від року змінюються дещо хаотично і непередбачувано.  

Набагато прогнозно веде себе середній вік. Він або стабільно важкий, 

як говорять, про хворих, тобто просто високий, або, як в останній рік, ще 

скакнув. Теж важко коментувати – все зрозуміло.  

Слайд 18(Середній вік)  

Те, що академічна наука, та й наука в Україні взагалі старіє, що з неї 

вимиваються найбільш продуктивні вікові когорти – 25-35 років – це 

реальність, яка дана нам не тільки у відчуттях, а й у демографічних і 

соціологічних дослідженнях. Академія волає з цього приводу вже не один рік, 

але я не знаю жодних ознак, щоб десь наверху її почули. «Витік мозку» є 

характерним явищем для більшості країн, і молоді їдуть в Європу, Америку 

тому, що там займатися наукою краще. І питання не тільки у фінансуванні, 

хоча воно головне, – там ваша робота затребувана, ви поважна людина.  

Якщо ж про нас, то ситуація дійсно досить тривожна і силами самої 

академії розв’язати її, на мій погляд, неможливо. Видно, що впродовж 

довгого часу вік і докторів, і кандидатів тримається і навіть виявляє деяку 

тенденцію до зростання. Це не тільки бентежить, а й засмучує.  

Про публікаційну активність ми говорили, хоча є ще один її показник – 

число монографій. Спочатку інтегральний,  

Слайд 19(Монографії ВФА)  

а далі – диференціальний.  

Слайд 20(Монографії по інститутах)  

Видно, що є лідери – Інститути напівпровідників, металофізики, 

радіофізики і електроніки. Цю роботу треба вітати.  

Подивимось таку сторону нашої роботи, як захисти. Видно, що 

останній рік тривожний, бо зменшення явно більше імовірної похибки і його 

треба проаналізувати.  

Слайд 21(Дисертації)  

Для мене самого такий показник 2014 року по докторам був 

несподіваним, але потрібен, як мінімум, рік, щоб сказати, флуктуація це чи 

тенденція.  

Слайд 22(Докторські по інститутах)  

Якщо подивитись по установах, то в деяких не було докторських 

захистів вже впродовж 6 років. Хоча я не один раз звертав на це увагу, 

виправити ситуацію не вдалося. Може, вдасться наступному керівництву.  

Що стосується кандидатських, то ситуація трохи краща, але є установа,  

Слайд 23(Кандидатські по інститутах)  

де не було кандидатських захистів на протязі всього звітного періоду. Хоча 

установа одна, але відносно низькі показники не тільки у оптиків.  

Ще один аспект роботи – це підготовка резерву керівних кадрів. Ми 

трохи оновили і омолодили директорський корпус, але мій досвід з свідчить, 

що тут є проблеми, і інколи важко знайти не тільки претендентів на 

директорське крісло, а й на посади завідувачів відділів. Це, як на мене, теж 
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ставить питання, які вимагають уваги і делікатного обговорення як в 

колективах, так і на засіданнях Бюро.  

8 
Наступний слайд – комплексні перевірки, які ми досить регулярно  

Слайд 24(Перевірки)  

проводимо. Що стосується їх організації, то хотів би подякувати, оскільки 

майже кожний приймав участь у комісіях, і ми практично, не маємо 

відмовлень. Як я згадував, перша перевірка, що зірвалася, не відбулася не за 

нашої провини. Як перевірити і чи перевіряти ДонФТІ, ще треба думати.  

Згадавши про цей інститут, а також два інші наші з Донецька – фізики 

гірничих процесів та «Реактивелектрон», вимушений зізнатися, що робота з 

їх переведення на інші території забирала багато часу і, не скрию, нервів. 

Попри колосальні зусилля, переважна частина яких лягла на М.М.Лев, 

насправді, ми мало що могли зробити. Ні, ми робили те, що вимагалося, і те, 

що хоч трохи залежало від нас, може, й більше і з бажанням допомогти, але 

постанови Кабінету міністрів, які йшли до академії і миттєво приймались до 

виконання, так часто змінювалися, що те, що готувало і починало втілювати 

у життя відділення, не раз треба було робити щось по-іншому, не доробивши 

попереднього. Ніхто не був, а, не виключено, й не є готовим до таких 

масштабних змін. І можна лише поспівчувати колегам, хто потрапив у такий 

перепліт, незалежно від їх особистого вибору. Додам, що названі установи 

обрали різні шляхи виживання, і зараз нема, принаймні у мене, ясності, як 

буде еволюціонувати їх робота. До допомоги долучилися іноземні 

організації, але я не можу оцінити її ефективність. На відстані ситуація 

здається далеко не такою, яка спостерігається зблизька, а тим більше з 

середини. Не знаю, чи варто нам це обговорювати – дискусія покаже.  

9 
Впевнений, уважний слухач помітив, що я не торкнувся фінансового 

стану наших установ. Звичайно, я це зробив свідомо, щоб не забирати час.  

Слайд 26(Фінансування)  

Справа в тому, що в цьому питанні не відбулося яких-небудь позитивних 

зсувів, і після дуже слабкої позитивної динаміки настав спад, причина якого 

теж відома. Бюджет на поточний рік менше, ніж на попередні, що примушує 

Президію скорочувати і без того невеликі кошти на наукові конкурсні 

програми, а також їх кількість. В свою чергу, постраждали бюджети 

інститутів, а кошти на придбання імпортного обладнання, як я вже зазначав, 

не передбачені. Тому позабюджетні фонди – їх бажане зростання – стають 

нагальною проблемою, бо саме вони повинні стати базою для хоч обмеженого 

оновлення апаратури.  

Слайд 27(ЦКК)  

Сподіваюсь, нестачу достатньої кількості сучасного обладнання хоч 

трохи компенсують Центри колективного користування. Наскільки знаю, 

вони працюють, але мушу повинитись, Бюро давно не заслуховувало це 

питання, а воно, мабуть, існує – ремонти, витратні матеріали не безкоштовні, 
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тому треба було б обговорити роботу ЦКК. Можу зізнатись, що останні роки, 

на відміну від попередніх, я нічого не чув щодо цього питання ані в Президії 

як апараті, ані як Президії як постійно діючому органі.  

Навожу для інформації і для порівняння слайд, де демонструється 

прогноз відділу економічного співробітництва і розвитку ООН щодо розходів 

деяких країн на науку. З нього випливає, що в Китаї скоро досягнуть  

Слайд 28(Зростання фінансування)  

400 млрд. доларів США, а через 4-5 років перевищать такі ж їх розходи. 

Повідомлю, що два роки тому Південна Корея стала світовим лідером за 

розходами на науку – 4.36% ВНП, потіснивши з цього місця багаторічного 

лідера Ізраїль, 4%. В середньому, як видно з наступного слайду,  

Слайд 29(Річні витрати)  

ця цифра у країнах ЄС близька до 2%. В цілому, як зазначається у прогнозі, 

якщо раніше місцями «притоку мозків» були США, Німеччина і ще декілька 

країн, то тепер таких стає менше і, судячи, з останніх досліджень, у 1996-2011 

роках максимальний «притік мозків» стався у Південній Кореї і, як це не 

дивно і несподівано, у Китаї.  

Тут же зліва показано, скільки коштує науковець у різних країнах, за 

даними на 2013 рік. І, чесно кажучи, дивлячись на ці дані, думаєш, що можна 

від нас вимагати, якщо навіть Росії ми програємо майже порядок. Чи можна 

у такому випадку назвати нашу владу чесною?  

Дивлячись на ці показники, не перестаю дивуватися, чому у розвинутих 

країнах наука віднесена до однієї з основних виробничих сфер, а у нас – до 

соціальної. Іншою мовою, до тієї, яка нічого не виробляє – лише споживає. 

Сюди ж віднесені і вузи, зокрема, технічні університети, які, натомість, мають 

займати ключові позиції у прикладних дослідженнях. А чи не є показані 

стосовно нас незавидні цифри наслідком такого віднесення?  

Таке питання виникає, і коли дивишся на слайд, який я демонстрував, 

здається 2 роки тому – зарплати науковців. Думаю, в розподілі мало що 

змінилося. Насправді, як мені пояснили, перші країни не показові, бо там  

Слайд 30(Зарплатня)  

надзвичайно низькі середні зарплати. Більш правильно порівнювати з 

країнами, де рівень життя нормальний, а вчений отримує у 2-3-4 рази більше. 

Числа 15-20-25-30 – це не для нас. Тим не менш, нас тут нема, а єдина зміна, 

яка сталася у цій діаграмі, це суттєве підвищення зарплат учених в Росії.  

Між іншим, прошу вибачення за часте згадування Росії, що мені самому 

не подобається, – це не від того, що я її сильно люблю. Напевно, не можу 

позбутися враження, що на неї дивляться наші керівники і часто повторяють 

російські дії разом з російськими помилками.  

11 
Я звітую про роботу Бюро, яке згідно Статуту НАН України має, як 

було видно, координувати наукові дослідження. Проте левову частку часу, як 

я вже говорив, забирає поточна робота. Зокрема, дуже велике напруження 
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викликає рецензування - і поточних, і нових - тем фундаментальних 

досліджень, цільової програми, а також різноманітних конкурсів.  

Що стосується так би мовити регулярного рецензування запитів 

інститутів на фінансування бюджетних тем, то конкретно воно, як завжди, 

відбувалося у Наукових радах, за що їх головам хотів би висловити щиру 

подяку.  

А якщо повернутися до рецензування, то дійсно відповідна робота 

відбувається у радах, але й на долю відділення дещо залишається і тут слова 

вдячності треба висловити, насамперед, М.М.Лев, а також Ю.М.Литвину. 

Саме вони всі звітні роки готували необхідні документи так, щоб жоден 

інститут не мав клопотів, щоб не було ані затримок, ані збоїв. А вся робота 

по організації роботи апарату відділення лежить на Д.Т.Таращенку, якому ми 

теж маємо висловити слова подяки.  

За звітний час ми провели приблизно 60 засідань Бюро, десь 10 на рік, 

в тому числі п’ять виїзних, тобто одне на рік.  

Щороку ми беремо участь у Фестивалі науки, мені здається, активну, де 

наші установи проводять багато різноманітних за формою і змістом заходів, 

що розраховані на різні категорії учасників. Серйозних зауважень від 

багаторічного керівника цих Фестивалів Антона Григоровича Наумовця не 

поступало. Скоро розпочинається черговий Всеукраїнський фестиваль науки, 

і, наскільки мені відомо, інститути відділення знову пропонують цікаві і 

корисні для учасників заходи.  

Не зупиняючись на іншій поточній роботі Бюро, скажу, що звітний 

період був достатньо багатим на великі, принаймні для наших можливостей, 

міжнародних конференцій. Декілька наших інститутів проводять їх 

регулярно, і відділення посильно їм допомагає, хоча хотілося б робити 

більше. Те ж стосується виставок, де наші установи виставляють свої вироби.  

На цьому дозвольте закінчити свій виступ, в якому зробив спробу 

торкнутися лише головних питань роботи Бюро. Хотілося б, щоб виступаючі 

доповнили мене, а головне висловили зауваження і пропозиції, які б ми могли 

бути враховані майбутнім керівництвом, хто б це не був, у своїй подальшій 

діяльності. Зрозуміло, що Бюро не все спроможне зробити, але, безумовно, 

резерви для покращення роботи мають бути. Головне у роботі, як її розумію 

я особисто, – це сприяння роботі Інститутів, а також пряма і непряма 

підтримка науковців і, врешті решт, науки.  

Щоб не закінчувати на песимістичній ноті, висловлю надію, що ми 

доживемо до тих часів і ще встигнемо стати свідками припинення згасання 

наукових досліджень у нашій країні, яке ми спостерігаємо вже більше двох 

десятиліть. А таке стане можливим лише за умови, що на верхніх щаблях 

влади відбудеться злам в усвідомленні ролі науки в суспільстві. Коли на неї 

не будуть дивитися, як на дійну корову, яку можна не годувати роками.  

З іншого боку, і ми маємо бути свідомими, що робота у науці – це, 

насправді, місія, яку несеш не заради грошей. На жаль, таке розуміння під 

впливом новітніх віяній часу, в якому ми живемо, поступово теж втрачається. 
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Напевно, що в академії не все відповідає сучасним нормам, присутнє щось 

«надлишкове» і непродуктивне. Тому відродження і розвиток науки мають 

відбуватися не лише з відновленням розуміння її значимості, а й при певному 

очищенні. Ми ж добре знаємо, що наука – одна з шляхетних і важливих 

преференцій в інтелектуальному розвитку суспільства в цілому. Тому втрата 

науки або навіть падіння її рівня обумовлюють втрату орієнтирів прогресу 

всього українського суспільства. Наш обов’язок не допустити цього.  

От такий вийшов оптимізм…  

Щиро дякую за увагу і готовий відповісти на запитання. 


