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100 років 
НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року гетьман П. Ско ро пад-

сь кий підписав Закон Української Держави про 

заснування Української академії наук. У Києві 

27 листопада 1918 р. відбулося перше установче 

Спільне зібрання Української Академії наук, ця 

дата вважається днем її заснування. Було при-

значено перших 12 дійсних членів Академії. 

Перший президент і засновник Академії, 

Володимир Іванович Вернадський поклав в 

основу її створення поєднання принципів дер-

жавного підпорядкування та самоврядності, а 

також фундаментальності з практичною спря-

мованістю науки. 

Згодом президентами Академії обиралися 

М.П. Василенко (1921—1922), О.І. Ле виць кий 

(1922), В.І. Липський (1922—1928), Д.К. За бо-

лот ний (1928—1929), О.О. Богомолець (1930—

1946), О.В. Палладін (1946—1962).

27 лютого 1962 р. Загальні збори Академії 

наук Української РСР обрали її президентом 

досить молодого (йому тоді пішов 44-й рік) 

академіка Бориса Патона, який на той час 

працював директором Інституту електрозва-

рювання.

Відтоді — з 1962-го і донині — він уже про-

тягом більш ніж 56 років гармонійно й успіш-

но поєднує керівництво діяльністю Інституту 

електрозварювання імені Є.О. Патона та управ-

ління величезним за обсягами і складністю комп-

лек сом Академії наук УРСР, потім Ака де мії на-

ук України, а згодом НАН України.

100-річна історія Академії — це шлях, спов-

нений постійного творчого пошуку і подвиж-

ницької праці вчених. Визначними періодами 

розбудови НАН України були 30—50-ті роки, за 

які створено її інфраструктуру, засновано низку 

наукових інститутів і науково-виробничіх комп-

лексів, та період 50—90-х років, коли було за-

початковано вагомі приорітетні наукові напря-

ми, значні результати яких стали передумовою 

становлення та розвитку України. За цей шлях, 

довжиною у сторіччя, сформувалися і вийшли 

на світовий рівень провідні вітчизняні наукові 

школи, створені такими видатними вченими, 

як М. Амосов, М. Боголюбов, О. Богомолець, 

О. Брод ський, Д. Граве, В. Глушков, О. Динник, 

Л. Лан дау, Ю. Митропольський, Є. Патон і Б. Па-

тон, К. Синельников, М. Стражеско, В. Тре-

філов, В. Фі латов, І. Францевич та іншими. 

Зараз у Національній академії наук діють три 

секції: Секція фізико-технічних і математичних 

наук, Секція хімічних і біологічних наук, Секція 

суспільних і гуманітарних наук, які об’єднують 

14 відділень та 6 регіональних центрів. Станом 

на початок 2018 р. до складу НАН України вхо-

дять 177 дійсних членів (академіків), 352 члена-

кореспондента та 98 іноземних членів.

До структури Академії входить Національна 

бібліотека України імені В.І.Вернадського, яка 

є депозитарієм ООН і фонди якої містять близь-
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ко 15 млн одиниць зберігання, та Львівська 

національна наукова бібліотека України іме-

ні В. Стефаника. Академія має видавництва 

“Наукова думка” і “Академперіодика”.

Науковими установами НАН України впрова-

джено в практику десятки тисяч новітніх розро-

бок, серед яких інформаційні технології для різ-

них галузей виробництва та соціальної сфери, 

сучасні автоматизовані комплекси, устат ку ван ня 

та матеріали, ефективні методики господарю-

ван ня та сорти рослин тощо. Кон цеп ція діяль-

ності Академії, розроблена академіком В.І. Вер-

над сь ким, дала змогу сформувати в Україні уні-

кальний багатогранний дослідницький комп-

лекс, в якому органічно поєднано ефективне 

розроблення фундаментальних наукових про-

блем з розв’язанням актуальних завдань нау ко-

во-тех но ло гіч но го, еко но міч но го, су спіль но-по-

лі тич но го і ду хов но-куль тур но го розвитку. Наука 

набула реальної сили забезпечення розвитку 

країни в усіх галузях суспільної діяльності.

Найвищою відзнакою НАН України, яка 

присуджується за видатні досягнення в галузі 

природничих, технічних та соціогуманітарних 

наук — золота медаль імені В.Вернадського. 

Заснована у 2003 році — в рік 85-річчя ство-

рення НАН України на честь першого прези-

дента Академії — видатного вченого, академі-

ка В.Вернадського. Присуджується щорічно 12 

березня — до дня народження В.Вернадського 

дві золоті медалі: одна — вітчизняному вчено-

му і одна — зарубіжному.

На сьогодні НАН України є унікальним інте-

лектуальним надбанням Українського народу, 

ураховуючи визначний внесок вчених Академії 

у розвиток вітчизняної та світової науки і тех-

ніки, розбудову незалежної Української дер-

жави, а також необхідність пріоритетної дер-

жавної підтримки розвитку науки як джерела 

економічного зростання держави та підвищен-

ня добробуту громадян.
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