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Загальні збори

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

13 травня 2010 р. у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського універ-
ситету імені Тараса Шевченка відбулася звітна сесія Загальних зборів Національ-

ної академії наук України.
У роботі зборів взяли участь Прем’єр-міністр України М.Я. Азаров, віце-прем’єр-

міністр України В.П. Семиноженко, міністр освіти і науки України Д.В. Табачник, секре-
тар Ради національної безпеки і оборони України Р.В. Богатирьова, голова Державного 
комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку Б.В. Гриньов, 
голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.І. Полохало, іноземні 
гості, представники наукової громадськості, засобів масової інформації.

З агальні збори вступним словом відкрив президент НАН України академік НАН Украї-
ни Б.Є. Патон. Він зазначив, що минулий рік через фінансово-економічну кризу був 

надзвичайно складним як для вітчизняної науки, так і для України в цілому. Але вчені, 
продов жуючи наполегливо працювати для розвитку науки, посилення її впливу на забез-
печення позитивних змін у житті українського народу, отримали вагомі результати фунда-
ментального та прикладного характеру. В зв’язку з проголошенням Президентом та уря-
дом країни курсу на прискорене зростання економіки, першочергового значення набуває 
наукове забезпечення динамічних соціально-економічних, технологічних, суспільно-
політичних та культурних перетворень, спрямованих на поліпшення якості життя наших 
громадян.

Борис Євгенович згадав про знаменну дату в історії України — 65-ту річницю Пере моги 
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Серед захисників Вітчизни, котрі наближали 
це свято, були і вчені Академії. Б.Є. Патон щирими словами поваги та вдячності віддав 
шану всім ветеранам за їхні ратні та трудові подвиги, які забезпечили свободу та 
незалежність нашої Батьківщини. 

Учасники зібрання вшанували пам’ять померлих з часу останніх Загальних зборів — 
академіків НАН України: В.Г. Сергєєва, І.М. Дмитренка, Д.В. Затонського, О.О. Ба-
каєва, В.Ф. Пріснякова, В.М. Ажажу, П.Г. Костюка; членів-кореспондентів: Є.Г. Була-
ха, Ю.П. Мельника, Ю.О. Карпенка, М.В. Михалевича, Є.Б. Патон, С.І. Дорогунцова, 
Ф.М. Муравченка.

Прем’єр-міністр України М.Я. Азаров оголосив Звернення Президента України 
В.Ф. Яну ковича до учасників Загальних зборів НАН України.
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Учасникам Загальних зборів 
Національної академії наук України
Шановні друзі!

Сьогодні ви узагальнюєте підсумки діяльності вищої наукової організації нашої 
держави за минулий рік та визначатимете перспективи подальшого розвитку на май-
бутнє.

У нелегкі часи всесвітньої економічної кризи, посиленої політичною нестабільністю 
в державі, вчені Національної академії наук України відзначилися плідною працею 
та досягли важливих результатів у фізиці й астрономії, геології і матеріалознавстві, 
хімії, біології, гуманітарних та інших науках.

Щира вам за це дяка!
Серед завдань, які постають перед Академією та всією науковою громадою, одним 

із найважливіших я вбачаю розробку і реалізацію науково обґрунтованих заходів для 
виведення країни з кризи та забезпечення її економічного зростання.

Ми добре з вами розуміємо, що динамічне зростання економіки у сучасному світі 
неможливе без інноваційного розвитку на основі передових наукових досягнень.

Національна академія наук України має достатньо напрацювань у сфері енерге-
тики і видобувної галузі, машинобудування та інформаційних технологій, охорони 
здоров'я й агропромислового комплексу, які необхідно активно впроваджувати у ви-
робництво, залучаючи до цієї роботи наш могутній промисловий потенціал.

Держава розраховує на ваш досвід і глибокі знання у цій справі та зобов'язується 
докласти максимум зусиль для підтримки наукової галузі, сприяння творчій праці 
вчених, підвищенню їх соціального статусу.

Переконаний, що спільними зусиллями ми забезпечимо входження нашої держави 
до числа найрозвиненіших країн світу.

Бажаю всім здоров'я, натхнення та плідної праці на благо України.
Віктор ЯНУКОВИЧ

М.Я. Азаров виступив з промовою, в якій поінформував учених про соціально-
економічну ситуацію в країні, роботу Уряду з вирішення найбільш актуальних проблем, 
та закликав учених до активної співпраці.

Зі звітною доповіддю «Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспекти-
ви розвитку НАН України» виступив президент НАН України академік НАН України 
Б.Є.Патон (друкуємо на с. 6—18).

В обговорені Звіту про діяльність НАН України у 2009 році, доповіді президента НАН 
України академіка НАН України Б.Є. Патона взяли участь академіки НАН України Б.В. Гри-
ньов, А.А. Долінський, Ю.І. Кундієв, В.П. Кухар, Е.М. Лібанова, В.М. Локтєв, 
Д.О. Мельничук, І.М. Неклюдов, В.В. Скороход, Ю.С. Шемшученко, член-ко-
респондент НАН України В.С. Бакіров, доктор фізико-математичних наук М.І. Міщенко, 
голова Центрального комітету профспілки працівників НАН України А.І. Широков. Їхні 
виступи були присвячені актуальним питанням розвитку пріоритетних напрямів науко-
вих досліджень і розробок, участі вчених Академії у розв’язанні найважливіших загально-
державних проблем, удосконалення системи підготовки наукових кадрів, співпраці з 
освітянами, галузевими академіями наук та низці інших проблем.
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За результатами обговорення було прийнято постанову Загальних зборів НАН України 
«Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2009 році та заходи щодо реалі-
зації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України». 

В ідбулося вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України академіку НАН 
України В.О. Марченку за видатні досягнення в галузі функціонального аналізу і ма-

тематичної фізики та оголошено ще одного її лауреата — професора Інституту перспек-
тивних досліджень м. Прінстон (США) Жана Бургейна, якого відзначено за видатні до-
сягнення в теорії гармонічного аналізу, ергодичній теорії та теорії чисел. Академік НАН 
України А.Г. Загородній виголосив постанову Президії НАН України про присудження 
премій імені видатних учених України, а президент НАН України академік НАН України 
Б.Є. Патон вручив дипломи і привітав лауреатів.

Борис Євгенович поінформував про проведення Всеукраїнського Фестивалю науки та 
запросив учасників Загальних зборів до активної участі в ньому. 

П ідбиваючи підсумки засідання, Б.Є. Патон зауважив, що в житті Академії і загалом у 
науковій сфері нашої держави залишається чимало проблем. Подолання цих негараз-

дів вимагає більшої уваги до науки з боку держави, нових підходів у проведенні результа-
тивної науково-технічної та інноваційної політики, але великою мірою ефективність нау-
ки залежить і від самих учених, від їхньої ініціативи і, головне, наполегливої праці. У на-
ступні роки перед Академією постають винятково важливі завдання, насамперед, ціле-
спрямоване виконання свого головного статутного обов’язку — розвитку фундаментальних 
та прикладних досліджень. Тому потрібно зосередити зусилля і всі наявні ресурси на реа-
лізації пріоритетних напрямів сучасної науки і техніки.




