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МІЖНАРОДНІЙ АСОЦІАЦІЇ АКАДЕМІЙ НАУК – 10 РОКІВ 

Цього року відзначається 10-річний ювілей Міжнародної асоціації академій 

наук (МААН), створеної 23 вересня 1993 року в Києві на установчих зборах, на 

яких керівники національних академій наук ряду країн Азії і Європи підписали 

відповідну угоду. Ця міжнародна неурядова організація покликана поєднувати 

зусилля академій наук у вирішенні найважливіших наукових проблем на основі 

збереження історично сформованих і розвитку нових творчих зв'язків між уче-

ними. Вищим органом МААН є Рада, до складу якої входять президенти академій 

наук – членів Асоціації, очолює Асоціацію президент Національної академії наук 

України академік Б.Є. Патон. З моменту створення штаб-квартира МААН знахо-

диться в Києві. 

У 1994 році Указом Президента України Асоціація одержала офіційне ви-

знання з боку держави. З початку своєї діяльності МААН дуже серйозну увагу 

приділяє обміну інформацією. Завдяки її зусиллям між академіями наук органі-

зований і здійснюється обмін річними звітами, відомостями про міжнародні 

конференції, семінари тощо. Досить важливим є обмін нормативно-правовими 

документами, що приймаються в країнах Співдружності з питань розвитку та 

реформування сфери науки. Цей досвід корисний і при взаємодії з владними 

структурами. Наприклад, за активної участі НАН України створена система сти-

пендій для підтримки талановитих молодих учених: стипендії Президента Украї-

ни, Кабінету Міністрів України, Міносвіти і науки України, НАН України. 
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Асоціація налагодила безвалютний обмін науковою періодикою і моногра-

фіями. З метою подальшого розповсюдження інформаційних ресурсів при Асо-

ціації утворена Рада директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів на-

ціональних академій. Результативною є діяльність МААН в організації співробіт-

ництва між ученими академій наук з окремих наукових проблем. У 1995 році 

створена і активно працює Наукова рада з нових матеріалів (голова – академік 

НАН України Б.Є. Патон). У 1996 році з ініціативи Російської академії наук 

створена Об'єднана наукова рада з фундаментальних географічних проблем (го-

лова – академік РАН В.М. Котляков), до складу якої увійшли вчені, котрі 

представляють географічні установи всіх країн СНД. 

Важливим напрямком діяльності МААН є участь в організації та проведен-

ні великих міжнародних форумів. Активна видавнича діяльність МААН сприяла 

виходу у травні 1998 року першого номера міжнародного наукового і суспільно-

політичного журналу “Суспільство й економіка”. У зв'язку з п'ятиріччям Асоціа-

ції було схвалене положення про медаль МААН “За сприяння розвитку науки”. 

Асоціація відіграє важливу роль у реалізації Угоди про створення загально-

го науково-технічного простору, тісно співробітничає з Міждержавним коміте-

том з науково-технологічного розвитку, який забезпечує організацію виконання 

Угоди та наповнення її конкретними проектами. 

Сьогодні Асоціація успішно вирішує свої статутні задачі, поєднує зусилля 

національних академій наук для вирішення питань збереження та підтримки 

фундаментальної науки у своїх країнах, розвитку інтеграційних процесів у 

сфері науки. 
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