
НАЦІОНАЛЬНА   АКАДЕМІЯ   НАУК   УКРАЇНИ  

 

Р А Д А   М О Л О Д И Х    В Ч Е Н И Х 

 

ШАНОВНА НАУКОВА ГРОМАДО, КОЛЕГИ, ДРУЗІ! 

 

Рада молодих вчених Національної академії наук України, будучи 

представницьким органом всього молодого покоління академічної науки України, 

не може лишатись осторонь прийдешніх виборів нового Президента НАН України. 

Ці вибори є дуже важливими, оскільки вперше від 1962 року Академія отримає 

нового лідера, разом з яким їй доведеться пройти через доволі серйозні 

випробування, зважаючи на непростий контекст нашого часу та накопичені 

внутрішні проблеми. 

Перш за все вважаємо за необхідне охолодити гарячі голови тих, хто з 

передапокаліптичним захопленням очікує якихось руйнівних процесів у Академії 

відразу після зміни керівництва. Ми переконані, що незалежно від результатів 

виборів Національна академія наук України виграє, зміцниться та посилиться.  

Будучи заснованою понад сто років тому під час бурхливих подій відродження 

українського національного духу та державницьких традицій, Академія береже дух 

демократизму та свободи тієї революційної доби, але, поруч з цим, покоління за 

поколінням повсякденно формує наукову еліту та кращі інтелектуальні традиції 

нашої країни. Попри репутацію доволі консервативної організації, Академія є 

цілком життєздатною і готовою до змін та викликів новітнього часу, можливо, 

навіть краще за інші національні інституції нашої держави (підтвердженням тому 

є дієвість Академії під час загальнонаціональних викликів 2014 та 2020 років).  

Вже зараз кожен може проглянути програму чи публічний виступ будь-якого 

кандидата на посаду Президента НАН України і впевнитись, що там немає тієї 

сірості, формалізму та беззмістовності, які стали настільки звичними для виборчих 

реалій нашого суспільства. Ви побачите справжню боротьбу ідей, толерантне 

ставлення до думки опонента та багато іншого.  

Сьогодні, в наукових колективах активно обговорюються персональні якості 

та програми кандидатів. Ми не є винятком. Ще 4-го квітня цього року нами було 

проведено закрите голосування і для нас було щирою несподіванкою, що члени 

Ради, які представляють зовсім різні наукові сфери та інституції переважною 

більшістю підтримали одного кандидата. 



 

Рада молодих вчених НАН України, не порушуючи головних та кращих 

традицій, докладає усіх можливих зусиль для нового спалаху свободи, демократії, 

публічності, відкритості, і насамперед, наукової дієвості вітчизняної науки.     

Маючи довіру широкої громади молодих вчених, інтереси яких і представляє Рада, 

нами було прийнято рішення оголосити свою позицію щодо обрання нового 

Президента НАН України відкрито і публічно. Тим паче, необхідно пам’ятати, що 

майбутнє нашої наукової сфери, у якійсь мірі, лежить саме на молоді, що не 

дивлячись на відсутність реальної підтримки від державних інституцій, продовжує 

патріотично творити і перемагати.  

Нами було ретельно вивчено, проаналізовано та обговорено програми всіх 

кандидатів на посаду Президента НАН України. Кожна з них відзначається 

сучасністю та доброчесністю, а поставлені цілі є пріоритетними та актуальними. І 

окремо варто відзначити наявність пунктів, щодо підтримки молодих науковців 

нашої держави. Проте, за останні майже 6 місяців активних публічних дебатів всіх 

претендентів на посаду Президента НАН України, як це не дивно, наша думка не 

тільки не змінилася, а навіть зміцнилася. 

Ще раз наголошуючи, що незалежно від результатів виборів, НАН України 

обов’язково продовжить шлях реформування, розвитку, зміцнення та 

інтелектуального посилення нашої держави, ми заявляємо про готовність   

співпраці з будь-яким демократично обраним Президентом НАН України. Але, 

вважаємо, що сьогодні людиною, яка має необхідний досвід організаційної та 

управлінської роботи, професійні й людські якості, доброчесність, непохитну 

та принципову позицію у захисті інтересів Академії – є Анатолій Глібович 

Загородній. 

Ми щиро віримо у майбутнє Академії як демократичної республіки вчених, до 

якої відчуватимуть свою причетність і де матимуть право голосу всі науковці 

України; Академії, відкритої для українського суспільства та всього наукового 

світу; осередку вічної боротьби за поступ, цивілізацію та прогрес.  

 

Бажаємо всім міцного здоров’я, мирного неба, перемог і творчих досягнень! 

 

Vivat   Academia! 
 

 

З повагою, Рада молодих вчених НАН України 

 


