
 

Президент України  

ЗВЕРНЕННЯ 

Президента України В.Ющенка до 

Загальних зборів Національної академії наук України 

Шановний Борисе Євгеновичу! 

Високоповажне товариство! 

Дорогі друзі! 

Щиро вітаю найвище зібрання Національної академії наук. Ваші 

збори - це діалог еліти нашого суспільства, інтелектуальний форум 

української нації. Така оцінка - не перебільшення. Вона підтверджена 

безперечними здобутками вітчизняної академічної науки. На всіх поворотах 

історії Національна академія відігравала важливу роль у збереженні 

української ідентичності, спрямовувала розум і творчість народу на 

вирішення життєво важливих для України завдань. Переконаний - вашій 

поважній інституції належить відіграти надзвичайно важливу роль у тих 

змінах, які тепер переживає наша країна. 

Українці завжди гордилися вітчизняною наукою. У всьому світі 

знають її славетні школи, що розширили горизонти знань цілого людства. Ми 

живемо в час, коли майбутнє будь-якої країни визначають її 

інтелектуальні ресурси. Україна хоче бачити у своїх наукових інституціях 

потенціал, здатний забезпечити її сталий соціально-економічний розвиток, 

гарантувати нашій державі гідне місце у глобалізованому світі. Вірю, що 

саме так ми з вами розуміємо зміст національного завдання, яке тепер стоїть 

перед наукою. Наш обов'язок - разом його виконати. 

Треба відверто визнати - останні десятиріччя були складними часами 

для української науки. Надто повільні зміни в науковій галузі перестали 

відповідати масштабу суспільних трансформацій. Розрив зростає, затримка з 

відповіддю на нові виклики стає фактором відставання. Консерватизм 

системи управління наукою став гальмом на шляху її розвитку. Я вдячний 

нашій науковій громаді, адже саме вона першою почала говорити про це. 



Добре знаю, якого напруження набула дискусія навколо шляхів 

реформування Національної академії наук України, всієї наукової сфери 

Поважаю намагання  академічної спільноти у відкритому діалозі визначити 

найефективнішу модель реформи. Проте час для довгих дискусій 

вичерпаний. Потрібно звести ділові пропозиції до спільного знаменника, 

визначити модель і терміни реформування наукової галузі та системи 

управління нею. 

Мова йде не про косметичний ремонт. Належить здійснити ґрунтовні 

перетворення, які дозволять Україні зберегти своє місце у колі розвинених 

країн світу, інтегруватись до світової економіки, стати партнером, з яким 

рахуються. І найголовніше - створити сучасну економіку знань, здатну 

забезпечити європейські стандарти життя для українських громадян. 

Це завдання національного масштабу, вирішення якого є пріоритетним 

для мене, як Глави держави. В якості першого невідкладного кроку 

пропоную створити при Президентові України робочу групу для розробки 

концепції реформування наукової сфери. 

В першу чергу запрошую до її складу представників Національної 

академії наук України. Хочу спертися на Національну академію наук, бо 

вірю у ваш патріотизм, відповідальність та інтелектуальну силу. 

Переконаний - разом ми збережемо вітчизняну фундаментальну науку, 

зможемо зробити Україну світовим лідером у багатьох напрямках 

інновацій. Це наш обов'язок і ми його виконаємо. 

Бажаю всім щастя, творчої наснаги та успіхів. 

 
 

 


