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правові та організаційні аспекти 
   

 

В 2018 омуі кзлає прм омків жа-
плувалля Науімлайщлмї акагдкії 
лаук Укоаїлз. Сщмгмглі НАН Укоа-
їлз є мглієы ж лаинмруеліхзт лау-
кмвзт упралмв взжлалзт пвірмвмы 
пнійщлмрмы. Її вкйаг в пвірмву лауку 
є лджандодфлзк. Акагдкія нодгправ-
йяє лаху коаїлу у бйзжщкм 40 кіе-
лаомглзт могаліжауіят і нігрозкує 
лаукмві жв’яжкз ж лаукмвзкз упра-
лмвакз нмлаг 50 гдоеавакз пвіру. 

Міелаомглмку лаукмвмку ра 
кіелаомглм-рдтліфлмку пнівомбір-
лзурву НАН Укоаїлз,алайіжу имгм 
ноавмвзт ра могаліжауіилзт жапаг 
буйз нозпвяфдлі алайірзфлі гмпйі-
гедлля Б. Є. Пармла, А. Г. Загмомг-
лщмгм, Ю. С. Шдкхуфдлка, В. П. На- 
годбдйщлмгм, В. І. Ойдцдлка ра іл. 
Злафлзк фзлмк уя номбйдка лабуйа 
взпвірйдлля в кмлмгоасії «Поавм-
взи праруп Науімлайщлмї акагдкії 
лаук Укоаїлз: іпрмоія ра пуфапліпрщ» 
ніггмрмвйдліи лаукмвуякз Ілпрзру-

ру гдоеавз і ноава ік. В. М. Км-
одущкмгм НАН Укоаїлз  ра взгаліи 
в 2013 о. гм 95-оіффя првмодлля 
НАН Укоаїлз. 

Взпвірйдлля ноавмвзт ра могалі-
жауіилзт жапаг уфапрі НАН Укоаїлз 
у кіелаомглмку лаукмвмку ра кіе-
лаомглмку лаукмвм-рдтліфлмку 
пнівомбірлзурві ла пуфаплмку драні 
ж воатувалляк рмгм, цм жа мпраллі 
омкз каогзлайщлм млмвзймпя лауім-
лайщлд жакмлмгавпрвм ном лауку. 

Загайщлі ноавмві жапагз кіела-
омглмї пнівноауі Науімлайщлмї ака-
гдкії лаук Укоаїлз  взжлафдлі, ла-
пакндодг, лмокакз Закмлу Укоаїлз 
«Пом лаукмву і лаукмвм-рдтліфлу 
гіяйщліпрщ». Як вігжлафаырщ аврмоз-
рдрлі нодгправлзкз акагдкіфлмгм 
пдодгмвзца, ваейзвмы мпмбйзвіпры 
ущмгм Закмлу є имгм моієлрауія ла 
взкмозпралля пвірмвзт і євомндипщ-
кзт смок могаліжауії лаукз, сілал-
пувалля лаукмвмї псдоз ра муілы-
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валля дсдкрзвлмпрі лаукмвмї гіяйщ-
лмпрі упралмв. Закмл жлафлмы кіомы 
жабджндфує лдмбтіглі укмвз гйя іл-
рдгоувалля Укоаїлз в євомндипщкзи 
гмпйіглзущкзи номпріо і ндодгбафає 
акрзвлу уфапрщ укоаїлпщкзт лаукмв-
уів у взкмлаллі кіелаомглзт номд-
крів і номгоак [1, c. 24]. 

Вігнмвіглм гм пр. 66 вкажалмгм 
Закмлу гдоеава првмоыє лдмбтіглі 
ноавмві ра дкмлмкіфлі укмвз гйя 
жгіиплдлля пуб’єкракз лаукмвмї і 
лаукмвм-рдтліфлмї гіяйщлмпрі війщ-
лзт ра оівлмноавлзт віглмпзл ж ла-
укмвзкз ра лаукмвм-рдтліфлзкз 
могаліжауіякз, ілмждклзкз ыозгзф-
лзкз мпмбакз, кіелаомглзкз лау-
кмвзкз могаліжауіякз, ілмждклзкз 
ра кіелаомглзкз лаукмвзкз рмва-
озпрвакз ра мб’єглаллякз, якцм уі 
віглмпзлз лд пундодфарщ жакмлмгав-
прву Укоаїлз [2, c. 25-29]. 

Чапрзлмы гоугмы пр. 66 жажла-
фдлмгм Закмлу взжлафдлм смокз 
кіелаомглмгм лаукмвмгм ра лаукмвм-
рдтліфлмгм пнівомбірлзурва, пдодг 
якзт: 1) номвдгдлля пнійщлзт лау-
кмвзт гмпйігедлщ, рдтліфлзт і рдт-
лмймгіфлзт омжомбмк ла мплмві кмм-
ндоауії, пнійщлзт лаукмвм-рдтліфлзт 
номгоак; 2) номвдгдлля гмпйігедлщ 
ра омжомбмк жа пнійщлзкз кммогзла-
уіилзкз угмгакз; 3) взкмлалля ом-
бір, ндодгбафдлзт угмгмы, мглієы іж 
прмоіл якмї є могаліжауія ілмждклмї 
гдоеавз абм кіелаомгла могаліжа-
уія; 4) номвдгдлля пнійщлзт гмпйі-
гедлщ ра омжомбмк ж кіелаомглзкз 
кмйдкрзвакз пндуіайіпрів, кіелаом-
глзкз ілпрзруракз ра пнійщлзкз 
нігнозєкпрвакз, взкмозпралля ноа-
ва вйаплмпрі ла лаукмвзи ра лаукм-
вм-рдтліфлзи (нозкйаглзи) оджуйщ-
рар ла мплмві гмгмвмоів кіе 
пуб’єкракз лаукмвмї і лаукмвм-
рдтліфлмї гіяйщлмпрі; 5) вжаєклзи 
мбкіл лаукмвмы ра лаукмвм-
рдтліфлмы ілсмокауієы, взкмозп-
ралля мб’єглалзт кіелаомглзт іл-
смокауіилзт смлгів, балків галзт; 
6) номвдгдлля кіелаомглзт кмлсд-
одлуіи, кмлгодпів, пзкнмжіуків; 
7) вжаєклзи мбкіл лаукмвзкз, лау-
кмвм-рдтліфлзкз ра лаукмвм-

ндгагмгіфлзкз кагоакз, пругдлракз 
і апніоалракз, а ракме пнійщлмї ніг-
гмрмвкз пндуіайіпрів; 8) уфапрщ у 
кіелаомглзт лаукмвзт номгоакат, 
жмкодка в оаккмвзт номгоакат Єв-
омндипщкмгм Смыжу ж гмпйігедлщ ра 
іллмвауіи. 

Суб’єкрз лаукмвмї і лаукмвм-
рдтліфлмї гіяйщлмпрі кмеурщ боарз 
уфапрщ у взкмлаллі кіелаомглзт 
лаукмвм-рдтліфлзт номгоак і номдк-
рів ра укйагарз угмгз ж ілмждклзкз 
могаліжауіякз і ыозгзфлзкз мпмба-
кз, боарз уфапрщ у гіяйщлмпрі ілмжд-
клзт ра кіелаомглзт лаукмвзт рм-
ваозпрв, апмуіауіи і пмыжів ла ноа-
ват їт фйдлів, укйагарз кмлроакрз ж 
ілмждклзкз могаліжауіякз ра ыоз-
гзфлзкз мпмбакз, боарз уфапрщ у 
кіелаомглзт пзкнмжіукат ра ілхзт 
жатмгат вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз. 

Зваеаыфз ла рд, цм Закмл 
Укоаїлз «Пом лаукмву і лаукмвм-
рдтліфлу гіяйщліпрщ» првмоыє укмвз 
гйя ілрдгоауії вірфзжлялмї лаукз у 
Євомндипщкзи номпріо, мкодка фап-
рзла лмок цмгм кіелаомглмгм лау-
кмвмгм пнівомбірлзурва прмпуєрщпя 
взжлафдлля пакд ракмгм вдкрмоу 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі лаукз. 
Вігнмвіглм гм нмймедлщ фапрзлз 4 
пр. 66 Закмлу гдоеава жабджндфує 
ілрдгоауіы лауімлайщлмгм гмпйіглз-
ущкмгм номпрмоу гм Євомндипщкмгм 
гмпйіглзущкмгм номпрмоу хйятмк 
одайіжауії имгм ноімозрдрів, жмкодка: 
1) нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі лауім-
лайщлмї гмпйіглзущкмї пзпрдкз; 
2) мнрзкіжауії кіелаомглмї пнівноа-
уі жагйя взоіхдлля гймбайщлзт вз-
кйзків, цм прмярщ ндодг йыгпрвмк; 
3) жабджндфдлля уфапрі у оаккмвзт 
ра пнійщлзт кіелаомглзт номгоакат 
Євомндипщкмгм Смыжу; 4) ужгмгедл-
ля проардгії првмодлля гдоеавлзт 
гмпйіглзущкзт ілсоапроукруо ж  
гмомелщмы каормы Євомндипщкзт 
гмпйіглзущкзт ілсоапроукруо; 
5) првмодлля пнозярйзвзт укмв гйя 
кмбійщлмпрі вфдлзт; 6) жабджндфдлля 
гдлгдолмї оівлмпрі; 7) нмвлмуіллмгм 
мбкілу, ндодгафі ра гмпруну гм лау-
кмвзт жлалщ. 
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Чапрзлмы н’ярмы пр. 66 Закмлу 
Укоаїлз «Пом лаукмву і лаукмвм-
рдтліфлу гіяйщліпрщ» ндодгбафдла 
взкмга цмгм гдоеавлмї одєпроауії 
кіелаомглзт номгоак, номдкрів ра 
гоалгів, яка жгіиплыєрщпя вігнмвіглм 
гм Пмоягку одєпроауії кіелаомглзт 
лаукмвм-рдтліфлзт номгоак і номдк-
рів, цм взкмлуырщпя в оаккат кіе-
лаомглмгм лаукмвм-рдтліфлмгм пнів-
омбірлзурва укоаїлпщкзкз вфдлзкз, 
а ракме гоалрів, цм лагаырщпя в оа-
ккат ракмгм пнівомбірлзурва [3]. За 
укмвз ракмї одєпроауії лаукмві кіе-
лаомглі номдкрз, номгоакз фз гоал-
гз жвійщляырщпя віг іплуыфзт в 
Укоаїлі вайырлзт мбкдедлщ, жмкодка 
цмгм мбмв’яжкмвмгм номгаеу лагтм-
гедлщ в ілмждкліи вайырі ла кіебал-
ківпщкмку озлку. 

Окоік жагайщлзт лмок Закмлу 
Укоаїлз «Пом лаукмву і лаукмвм-
рдтліфлу гіяйщліпрщ» цмгм укмв кі-
елаомглмгм лаукмвмгм і лаукмвм-
рдтліфлмгм пнівомбірлзурва, жакмлм-
гавфі жапагз кіелаомглмї пнівноауі 
НАН Укоаїлз жакоінйдлм у пр. 17 
Закмлу, яка нозпвяфдла бджнмпдодг-
лщм ноавмвмку прарупу лаукмвмї 
упралмвз.  Поз взжлафдллі пакмвоя-
глмгм прарупу Науімлайщлмї акагдкії 
лаук Укоаїлз ндодгбафдлм, цм пакм-
воягліпрщ лаукмвмї могаліжауії в рмку 
фзпйі нмйягає у кмейзвмпрі пакмп-
ріилмгм жгіиплдлля кіелаомглзт 
жв’яжків у фапрзлі, цм лд пундодфзрщ 
нмймедлляк Закмлу «Пом лаукмву і 
лаукмвм-рдтліфлу гіяйщліпрщ». Вігнм-
віглм гм нулкру 2 фапрзлз 4 пр. 17 
Закмлу Науімлайщла акагдкія лаук 
Укоаїлз жа оіхдлляк Кабілдру Мілі-
проів Укоаїлз кмед нодгправйярз 
Укоаїлу у кіелаомглзт лаукмвзт 
могаліжауіят (акагдкіфлзт 
мб’єглаллят, сатмвзт пмыжат, рмва-
озпрват) як лауімлайщлзи фйдл і 
взкмлуварз вігнмвіглі фйдлпщкі 
мбмв’яжкз, у рмку фзпйі сілалпмві – 
у кдеат взгарків Ддоеавлмгм бы-
гедру Укоаїлз ла жабджндфдлля гія-
йщлмпрі Науімлайщлмї акагдкії лаук 
Укоаїлз.  

Поавмві жапагз кіелаомглмгм ра 
кіелаомглм-рдтліфлмгм пнівомбірлз-

урва НАН Укоаїлз взжлафдлм ракме 
у прарурлзт акрат Акагдкії. Так, ну-
лкрмк 1.14 Сраруру Науімлайщлмї 
акагдкії лаук Укоаїлз ж кдрмы вз-
оіхдлля нзралщ прарурлмї гіяйщлмпрі 
Акагдкії ндодгбафдла кмейзвіпрщ 
жгіиплыварз вжаєкмгіы іж кіелаомг-
лзкз лаукмвзкз могаліжауіякз і 
лаукмвзкз удлроакз ілхзт гдоеав 
[4]. Такме нігнулкрмк 2.1.8 Сраруру 
НАН Укоаїлз взжлафдлм жавгалля, 
якд гдрайіжує жагайщлу кмейзвіпрщ 
кіелаомглмї пнівноауі лаукмвмї мо-
галіжауії. Змкодка, мглзк іж кйыфм-
взт жавгалщ НАН Укоаїлз є жабдж-
ндфдлля нмпріилмї уфапрі лаукмвзт 
упралмв ра могаліжауіи НАН Укоаїлз 
у кіелаомглмку лаукмвмку і лаукм-
вм-рдтліфлмку пнівомбірлзурві хйя-
тмк впдбіфлмгм взвфдлля ра вномва-
гедлля в Укоаїлі кмозплмгм жаоубі-
елмгм гмпвігу, омжвзрмк пнівноауі ла 
мплмві угмг НАН Укоаїлз ра її лау-
кмвзт упралмв ж кіелаомглзкз и 
жаоубіелзкз акагдкіякз лаук, лау-
кмвзкз рмваозпрвакз і упралмвакз, 
гдйдгувалля її нодгправлзків гм кі-
елаомглзт лаукмвзт оаг, кмкіпіи и 
ілхзт кіелаомглзт кмлпуйщрарзв-
лзт могалів, првмодлля пнійщлзт йа-
бмоармоіи, лагалля гмгаркмвмї нігр-
озккз взгаллы лаукмвзт ноаущ вір-
фзжлялзт вфдлзт в Укоаїлі ра жа км-
огмлмк ілмждклзкз кмвакз, жабдж-
ндфдлля лайделмгм жатзпру і одайі-
жауії ноав вірфзжлялзт вфдлзт ла 
првмодлі лзкз мб‘єкрз ілрдйдкруайщ-
лмї вйаплмпрі. 

У нігнулкрі 2.2.6 Сраруру НАН 
Укоаїлз жакоінйдлм лзжку нмвлмва-
едлщ Акагдкії, лдмбтіглзт гйя взкм-
лалля лавдгдлмгм жавгалля, жмкодка 
НАН Укоаїлз жгіиплыє кіелаомглд 
лаукмвд ра лаукмвм-рдтліфлд пнівом-
бірлзурвм, бдод уфапрщ у взкмлаллі 
кіелаомглзт лаукмвм-рдтліфлзт 
номгоак і номдкрів, в могаліжауії ра 
номвдгдллі кіелаомглзт пзкнмжіу-
ків и ілхзт жатмгів, укйагає угмгз ж 
ілмждклзкз могаліжауіякз, жа оіхдл-
ляк Кабілдру Міліпроів Укоаїлз 
нодгправйяє Укоаїлу у кіелаомглзт 
лаукмвзт могаліжауіят (акагдкіфлзт 
мб’єг-лаллят, сатмвзт пнійкат, рмва-
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озпрват) як їт лауімлайщлзи фйдл і 
взкмлує вігнмвіглі фйдлпщкі 
мбмв’яжкз, у рмку фзпйі сілалпмві, у 
кдеат взгарків Ддоеавлмгм быгед-
ру Укоаїлз ла жабджндфдлля гіяйщлм-
прі НАН Укоаїлз. 

Окоік кіелаомглмї лаукмвмї ра 
лаукмвм-рдтліфлмї пнівноауі бджнмпд-
одглщм НАН Укоаїлз, кмейзвмпрі 
кіелаомглмгм лаукмвмгм пнівомбір-
лзурва ндодгбафдлі в прарурлзт гм-
кукдлрат лаукмвзт упралмв НАН 
Укоаїлз. Сдодг рзнмвзт прарурлзт 
нмвлмваедлщ лаукмвмї упралмвз нд-
одгбафдлм ракі, цм гаырщ кмейзвіпрщ 
жабджндфуварз лаукмву ра лаукмву-
рдтліфлу пнівноауы ла ущмку оівлі. 
Змкодка, нулкрмк 2.2 Оплмвлзт 
нозлузнів могаліжауії ра гіяйщлмпрі 
лаукмвмї упралмвз НАН Укоаїлз 
ндодгбафдлм, цм лаукмва упралмва 
НАН Укоаїлз кає мкодкі могаліжа-
уіилм-ноавмві кмейзвмпрі у псдоі 
кіелаомглмї пнівноауі, жмкодка: 
1) взвфає, алайіжує ра ужагайщлыє 
гмпяглдлля пвірмвмї лаукз жа вігнм-
віглзк ланоякмк і взжлафає кмейз-
вмпрі їт взкмозпралля в упіт псдоат 
пупнійщлмгм езрря, бдод уфапрщ у 
омжомбуі и одайіжауії кіелаомглзт 
номгоак і номдкрів; 2) бдод уфапрщ у 
кмлкуопат лаукмвзт номдкрів, лаукм-
вм-рдтліфлзт омжомбмк і кмлкуопат 
ла мрозкалля гоалрів, у рмку фзпйі 
кіелаомглзт кмлкуопат, жа оджуйщра-
ракз кмлкуопів жабджндфує взкмлал-
ля вігнмвіглзт омбір і жатмгів; 
3) укйагає угмгз і гмгмвмоз ном лау-
кмвд ра лаукмвм-рдтліфлд пнівомбір-
лзурвм ж могаліжауіякз і ыозгзфлз-
кз мпмбакз, в рмку фзпйі ілмждклз-
кз и кіелаомглзкз, бдод уфапрщ у 
взкмлаллі кіелаомглзт лаукмвзт ра 
лаукмвм-рдтліфлзт номгоак і номдк-
рів в нмоягку, впралмвйдлмку жакм-
лмгавпрвмк; 4) бдод уфапрщ у гіяйщ-
лмпрі лаукмвзт рмваозпрв, апмуіауіи, 
пніймк і пмыжів, в рмку фзпйі ілмждк-
лзт ра кіелаомглзт, ла ноават їт 
фйдлів, вдгд ілхі смокз пнійщлмї 
гіяйщлмпрі вігнмвіглм гм жакмлмгав-
прва Укоаїлз [5]. 

На нігрвдогедлля лавдгдлзт 
лмок, які жабджндфуырщ кмейзвіпрщ 

жгіиплдлля кіелаомглмгм лаукмвмгм 
ра лаукмвм-рдтліфлмгм пнівомбірлзу-
рва, ваорм лавдпрз ояг сакрів, цм 
пвігфарщ ном одайіжауіы лавдгдлзт 
ноавмвзт кмейзвмпрди. На галзи 
фап НАН Укоаїлз бдод акрзвлу 
уфапрщ у взкмлаллі кіегдоеавлзт ра 
кіеуоягмвзт гмгмвмоів у лаукмвіи ра 
лаукмвм-рдтліфліи псдоі, а ракме 
гмгмвмоів, у якзт уі нзралля є дйд-
кдлрмк бійщх хзомкзт жмбмв'яжалщ 
ра псдо пнівомбірлзурва. Такі гмгм-
вмоз укйагдлі Укоаїлмы, жлафлмы 
кіомы її Уоягмк, ж бійщхіпры лаи-
бійщх омжвзлурзт гдоеав, і їт взкм-
лалля жабджндфуєрщпя жа уфапры 
НАН Укоаїлз. Дм рмгм е Акагдкія 
нодгправйяє лаху гдоеаву у бйзжщкм 
40 кіелаомглзт могаліжауіят, жмкод-
ка у Міелаомгліи оагі і нзралщ лау-
кз (ICSU), Міелаомгліи апмуіауії 
акагдкіи лаук (МААН), Міелаомг-
лмку пмыжі акагдкіи гукаліраолзт ра 
пмуіайщлзт лаук (IUA), Впдєвомнди-
пщкіи сдгдоауії акагдкіи лаук 
(ALLEA), Міелаомглмку кмкірдрі ж 
кмпкіфлзт гмпйігедлщ (COSPAR). 
Ражмк ж рзк, номвіглі упралмвз НАН 
Укоаїлз бдоурщ акрзвлу уфапрщ у 
гіяйщлмпрі кіелаомглзт лаукмвзт 
мб’єглалщ ра удлроів: Міелаомглмку 
ілпрзрурі нозкйаглмгм пзпрдклмгм 
алайіжу (IIASA), Євомндипщкмї мога-
ліжауії ягдолзт гмпйігедлщ (CERN), 
Об'єглалмку ілпрзрурі ягдолзт гмп-
йігедлщ (ОІЯД), Євомндипщкіи лау-
кмвіи апмуіауії гдмсіжзфлзт гмпйі-
гедлщ (EISCAT), Міелаомгліи йа-
бмоармоії пзйщлзт каглірлзт нмйів ра 
лзжщкзт рдкндоаруо (ILHFLT), фзп-
йдллзт лаукмвзт сатмвзт пмыжат 
рмцм.  

Загайщла кійщкіпрщ гмгмвмоів ном 
лаукмвд ра лаукмвм-рдтліфлд пнівом-
бірлзурвм, укйагдлзт бджнмпдодглщм 
НАН Укоаїлз ж лаукм¬взкз 
удлроакз нмлаг 50 гдоеав, ла галзи 
фап пралмвзрщ 129. Ці гмгмвмоз жа 
пвмїк жкіпрмк прмпуырщпя, лапакнд-
одг, нзралщ пнійщлмгм взкмлалля 
лаукмвзт гмпйігедлщ, взгалля їт 
оджуйщрарів, номвдгдлля кмлсдодл-
уіи, жабджндфдлля мбкілу лаукмвмы 
ілсмокауієы, вфдлзкз, првмодлля 
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пнійщлзт йабмоармоіи, удлроів. Поак-
рзка укйагалля ракзт гмгмвмоів тмфа 
и омжнмфайапя цд гм жгмбурря Укоа-
їлмы лджайделмпрі, мглак мпмбйзвмгм 
омжвзрку лабуйа ніпйя 1991 о. На-
нозкйаг у 2017 омуі НАН Укоаїлз 
буйм укйагдлм пік лмвзт угмг ном 
пнівомбірлзурвм: Угмга ном пнівомбі-
рлзурвм кіе кмонмоауієы Сялфу 
Елдогеі Ддвдймнкдлр Гоун КНР ра 
Науімлайщлмы акагдкієы лаук Укоа-
їлз, Мдкмоалгук ном вжаєкмомжу-
кілля ра пнівомбірлзурвм в гайужі 
лаукз ра іллмвауіи кіе НАН Укоаї-
лз і Дднаоракдлрмк лаукз і рдтлмйм-
гіи номвілуії Чедужял КНР, Мдкм-
оалгук ном пнівомбірлзурвм кіе 
НАН Укоаїлз ра Наукмвм-
рдтлмймгіфлзк быом к. Нілбм (ном-
вілуія Чедужял КНР), Мдкмоалгук 
ном вжаєкмомжукілля кіе НАН 
Укоаїлз і Хаобілпщкзк іледлдолзк 
улівдопзрдрмк КНР, Угмга ном лау-
кмвм-рдтліфлд пнівомбірлзурвм кіе 
НАН Укоаїлз ра Акагдкієы лаук 
номвілуії Шалщгул, Раккмва угмга 
ном впдбіфлд пнівомбірлзурвм кіе 
Науімлайщлмы акагдкієы лаук Укоа-
їлз ра Акагдкієы лаук номвілуії Гу-
алгул, Мдкмоалгук ном вжаєкмом-
жукілля кіе НАН Укоаїлз ра Нікд-
ущкзк гмпйіглзк рмваозпрвмк.  

Окоік рмгм, пралмк ла 2018 оік 
гіырщ бйзжщкм 600 ноякзт угмг і 
гмгмвмоів, укйагдлзт упралмвакз 
НАН Укоаїлз іж ілмждклзкз наорлд-
оакз. Поз ущмку 50 % укйагдлзт 
угмг нознагає ла упралмвз НАН іж 
пдкуії сіжзкм-рдтліфлзт і кардкарзф-
лзт лаук, 34 % угмг укйагдлм упра-
лмвакз НАН пдкуії тікіфлзт і бімйм-
гіфлзт лаук, 16 % угмг ном кіелаом-
глд пнівомбірлзурвм нознагає ла 
упралмвз пдкуії пупнійщлзт і гукалі-
раолзт лаук [6, c. 45].  

Сакд ла ракзт ноавмвзт ра мога-
ліжауіилзт жапагат кіелаомглд пнів-
омбірлзурвм НАН Укоаїлз мпраллік 
фапмк лабуває гдгайі бійщхмгм омж-
взрку.  Зомпрає  имгм омйщ у жгіип-
лдллі  вфдлзкз Акагдкії лаукмвзт 
гмпйігедлщ у впіт гайужят лаук, ода-
йіжауії гдоеавлзт і акагдкіфлзт уі-
йщмвзт номгоак. Ваейзвмгм жлафдл-

ля вмлм лабуває ракме у нзраллят 
ноакрзфлмгм жапрмпувалля ра кмкдо-
уіа¬йіжауії оджуйщрарів гмпйігедлщ. 
Поз ущмку кмлкуоплі жапагз ра ном-
гоаклм-уійщмвзи нігтіг гм могаліжа-
уії гмпйігедлщ, цм жагаймк жапрмпм-
вуырщпя в Акагдкії номрягмк мпрал-
лщмгм гдпярзоіффя, нмхзоыырщпя и 
ла кіелаомглу лаукмву пнівноауы. 
Щмоіфлм в Акагдкії в оаккат укйа-
гдлзт гмгмвмоів ж лаукмвзкз 
удлроакз ілхзт гдоеав взкмлуєрщпя 
нмлаг 300 номдкрів, які смокуырщпя 
ндодваелм ла кмлкуоплзт жапагат. 
Вігнмвіглм гм пнійщлзт угмг, гмкмв-
йдлмпрди нмпріилм омжнмфзлаырщпя 
лмві ра лабуваырщ лмвм¬гм смокару 
оаліхд жаномвагедлі кмлкуопз лау-
кмвзт номдкрів, сілалпмва нігрозкка 
якзт жгіиплыєрщпя НАН Укоаїлз ла 
наозрдрлзт укмват ж наорлдопщкзкз 
могаліжауіякз ж ілхзт гдоеав. 

Пмжзрзвлу омйщ у омжвзрку 
жв’яжків Акагдкії, її нодгправлзків ж 
ілмждклзкз лаукмвзкз упралмвакз 
пвмгм фапу вігігоайз оіжлмкалірлі 
кіелаомглі ра жаоубіелі смлгз, жмк-
одка, Де. Смомпа, О. Гукбмйщгра, 
Нікдущкмгм гмпйіглзущкмгм рмваозп-
рва. Акдозкалпщкмї пйуебз акагдкі-
флзт мбкілів рмцм, які взгійзйз фз-
кайі кмхрз гйя ноакрзфлмгм жгіип-
лдлля ракмгм пнівомбірлзурва. 

Сйіг ракме жажлафзрз, цм пнійщ-
лі номдкрз ж акагдкіякз лаук ра ла-
укмвзкз удлроакз коаїл Євомнз 
жакйагаырщ нігґоулря гйя ріпліхмї 
вжаєкмгії ж Євомндипщкзк Смыжмк, 
цм ндодгбафдлм нйалмк пнійщлзт гіи 
ла хйяту євомндипщкмї ілрдгоауії 
Укоаїлз. Так, жа нігрозккз лауімла-
йщлмгм кмлракрлмгм нулкру ж кіела-
омглмгм пнівомбірлзурва, якзи рм гіє 
ноз нодгправлзурві Укоаїлз ноз ЄС, 
буйм лайагмгедлм нмпріилзи ілсмо-
кауіилзи ра кмлпуйщрауіилзи мбкіл 
ж кдрмы омжхзодлля ра нмгйзбйдлля 
вжаєкмгії ж оіжлмкалірлзкз євомнди-
пщкзкз номгоакакз. Загаймк ж лау-
кмвзкз удлроакз гдоеав ЄС Акагд-
кієы вед укйагдлм нмлаг 30 угмг 
ном пнівомбірлзурвм. 

Оглзк іж кйыфмвзт ланояків 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва НАН 
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Укоаїлз жайзхаєрщпя ілрдгоауія її 
вфдлзт і упралмв гм Євомндипщкмгм 
гмпйіглмгм номпрмоу. Нанозкйаг, 
нігнзпалзи у 2017 омуі Мдкмоалгук 
ном вжаєкмомжукілля кіе НАН 
Укоаїлз ра Нікдущкзк гмпйіглзк 
рмваозпрвмк ндодгбафає мгмймхдлля 
кмлкуопу пнійщлзт номдкрів іж наоз-
рдрлзк сілалпувалляк. Ражмк ж рзк, 
бажмвмы нйарсмокмы гйя лаукмвмї 
ра лаукмвм-рдтліфлмї пнівноауі НАН 
Укоаїлз іж Євомндипщкзк Смыжмк ла 
пщмгмглі є оаккмва номгоака ЄС іж 
гмпйігедлщ ра іллмвауіи «Гмозжмлр 
2020». 

15 йзнля 2015 о. Вдотмвла Рага 
Укоаїлз оарзсікувайа угмгу (у смо-
кі мбкілу лмракз) ж Євомндипщкзк 
Смыжмк ном віглмвйдлля гії Угмгз 
кіе Укоаїлмы ра Євомндипщкзк Сні-
врмваозпрвмк ном лаукмвд і рдтлмйм-
гіфлд пнівомбірлзурвм [7].  

Як жажлафдлм в нмяплывайщліи 
жанзпуі гм жакмлмномдкру, оарзсіка-
уія угмгз првмозрщ пнозярйзві укмвз 
гйя впралмвйдлля наорлдопщкзт віг-
лмпзл кіе Укоаїлмы ра ЄС у псдоі 
лаукз і рдтлмймгіи, првмозрщ лайделі 
укмвз гйя дсдкрзвлмгм взкмозпрал-
ля лаукмвм-рдтліфлмгм нмрдлуіайу 
прмоіл і жатзпру ноав ілрдйдкруайщлмї 
вйаплмпрі. Пмймедллякз угмгз нд-
одгбафдлм првмодлля ноавмвмї мплм-
вз гйя пнівомбірлзурва у псдоі лау-
кмвзт гмпйігедлщ ра рдтлмймгіфлзт 
гмпйігедлщ, гає кмейзвіпрщ омжхз-
одлля ра жкіулдлля пнівомбірлзурва 
в гайужят, цм пралмвйярщ пнійщлзи 
ілрдодп. 

Угмгу ж Євомндипщкзк Сніврм-
ваозпрвмк ном лаукмвд і рдтлмймгіф-
лд пнівомбірлзурвм нігнзпайз у Км-
ндлгагдлі (Далія) у йзнлі 2002 омку, 
ніпйя фмгм рдокіл її гії кійщка оажів 
номгмвеувайз. Угмга (у смокі мбкі-
лу лмракз) ном віглмвйдлля гії лау-
кмвм-рдтлмймгіфлмгм пнівомбірлзурва 
буйа нігнзпала у Боыппдйі (Бдйщгія) 
3 бдоджля 2014 о. 

У йзнлі 2014 омку ла пакірі 
Укоаїла-ЄС в Гаажі буйм птвайдлм 
нйал гіи іж нмгйзбйдлля лаукмвмгм і 
рдтлмймгіфлмгм пнівомбірлзурва кіе 
Укоаїлмы ра ЄС. 

Такд пнівомбірлзурвм вкйыфає 
лапрунлі взгз гіяйщлмпрі: 

1) уфапрщ укоаїлпщкзт могаліжа-
уіи у номдкрат Сніврмваозпрва у 
псдоат пнійщлмї гіяйщлмпрі ра, вігнм-
віглм, уфапрщ могаліжауіи, првмодлзт 
у Сніврмваозпрві, в укоаїлпщкзт ном-
дкрат в узт псдоат. Така уфапрщ кає 
одгйакдлруварзпя фзллзк жакмлм-
гавпрвмк Срмоіл. У номдкрат кмеурщ 
ракме боарз уфапрщ лаукмві ра рдт-
лмймгіфлі могаліжауії Срмоіл; номдкрз 
кмеурщ ракме жгіиплыварзпя іж жа-
йуфдлляк агдлрпрв і мсіуіилзт мога-
лів Срмоіл; 

2) війщлзи гмпрун ра пнійщлд вз-
кмозпралля гмпйіглзущкмгм мбйаг-
лалля, вкйыфаыфз упралмвкз ра 
мб'єкрз гйя номвдгдлля кмлірмозлгу, 
пнмпрдодедлля ра дкпндозкдлрів, а 
ракме жбмоу галзт, цм прмпуырщпя 
пнійщлмї гіяйщлмпрі; 

3) віжзрз ра мбкіл лаукмвзкз, 
рдтліфлзкз ра ілхзкз кагоакз ж 
кдрмы уфапрі в пдкілаоат, пзкнмжіу-
кат і омбмфзт лаоагат, які каырщ 
віглмхдлля гм пнійщлмї гіяйщлмпрі в 
оаккат уієї Угмгз; 

4) мбкіл ілсмокауієы ном ноак-
рзку, жакмлмгавпрвм і номгоакз, які 
прмпуырщпя пнівомбірлзурва в оаккат 
уієї Угмгз; 

5) ілхі гії, які кмеурщ вжаєклм 
взжлафарзпя Срмомлакз у вігнмвіг-
лмпрі ж нмйірзкмы ра номгоакакз 
Срмоіл. 

Як жажлафдлм в Угмгі ж Євомнди-
пщкзк Сніврмваозпрвмк ном лаукмвд 
і рдтлмймгіфлд пнівомбірлзурвм,  пні-
йщлі гмпйіглзущкі номдкрз вігнмвіг-
лм гм уієї Угмгз жгіиплыырщпя йзхд 
ніпйя рмгм, як уфаплзкз номдкру жа-
рвдогярщ пнійщлзи нйал омжнмоя-
гедлля рдтлмймгіякз. 

15 йзнля 2015 о. Вдотмвлмы Ра-
гмы Укоаїлз був утвайдлзи жакмл 
ном оарзсікауіы Угмгз кіе Укоаї-
лмы ра Євомндипщкзк Смыжмк ном 
уфапрщ Укоаїлз в номгоакі ЄС «Гм-
озжмлр 2020» (2014-2020) [8]. Угмга 
буйа нігнзпала 20 бдоджля 2015 о. в 
Кзєві. Апмуіимвала уфапрщ Укоаїлз в 
номгоакі «Гмозжмлр 2020» гмжвмйзйа 
омжхзозрз кмейзвмпрі уфапрі укоаї-
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лпщкзт лаукмвм-гмпйіглзт могаліжа-
уіи ра улівдопзрдрів у псдоі євом-
ндипщкзт лаукмвзт гмпйігедлщ, 
пнозярзкд впдбіфлмку омжвзрку нао-
рлдопщкзт вжаєкмвіглмпзл кіе Укоа-
їлмы ра ЄС. Сраруп апмуіимвалмгм 
фйдла оаккмвмї номгоакз жлафлм 
омжхзозв кмейзвмпрі цмгм уфапрі в 
номгоакі, жмкодка, жбійщхзвпя гмп-
рун гм сілалпмвзт ілпроукдлрів, а 
ракме Укоаїла мрозкайа кмейзвіпрщ 
внйзварз ла смокувалля жкіпру ном-
гоакз. Вігнмвіглм гм пр. 2 Угмгз ном 
уфапрщ Укоаїлз у номгоакі Євомнди-
пщкмгм Смыжу Гмозжмлр 2020, ыоз-
гзфлі мпмбз Укоаїлз бдоурщ уфапрщ у 
лдноякзт жатмгат Помгоакз, у гія-
йщлмпрі мпвірліт ра іллмвауіилзт рм-
ваозпрв, у гіяйщлмпрі Об'єглалмгм 
гмпйіглзущкмгм удлроу ла рзт ед 
укмват, цм жапрмпмвуырщпя гм ыоз-
гзфлзт мпіб гдоеав-фйдлів Євомнди-
пщкмгм Смыжу. Поз ущмку нодгправ-
лзкак Укоаїлз гмжвмйяєрщпя боарз 
уфапрщ у якмпрі пнмпрдоігафів в кмкі-
рдрі, вігнмвігайщлмку жа кмлірмозлг 
ікнйдкдлрауії Помгоакз жа ланояк-
какз, які прмпуырщпя Укоаїлз. Подг-
правлзкз Укоаїлз бдоурщ уфапрщ у 
омбмрі Рагз ноавйілля Об’єглалмгм 
гмпйіглзущкмгм удлроу вігнмвіглм гм 
Рдгйакдлру омбмрз Рагз ноавйілля 
Об’єглалмгм гмпйіглзущкмгм удлроу 

Як вігмкм, «Гмозжмлр 2020» – уд 
лаибійщха Раккмва номгоака Євом-
ндипщкмгм Смыжу ж гмпйігедлщ ра 
іллмвауіи. Уфапрщ у уіи номгоакі гає 
кмейзвіпрщ лаукмвуяк, гмпйіглзкак, 
нодгправлзкак каймгм ра пдодглщмгм 
нігнозєклзурва, жгіиплыварз ндод-
гмві гмпйігедлля, одайіжуварз іллм-
вауіилі ігдї, омбзрз влдпмк лд йзхд 
у омжвзрмк дкмлмкікз пвмєї коаїлз, 
айд и у првмодлля коацмгм каибур-
лщмгм нйалдрз.  Уфапрщ Укоаїлз в 
номгоакі пнозяє ілрдгоауії в євом-
ндипщкд лаукмвд пніврмваозпрвм, ом-
жхзодллы кіелаомглмгм лаукмвм-
рдтліфлмгм пнівомбірлзурва. 

 «Гмозжмлр 2020» є номгоакмы 
«вігкозрмы гйя впщмгм пвіру» ра 
номнмлує вдйзкі ндопндкрзвз як гйя 
уфаплзків ж коаїл-фйдлів ЄС, апмуі-
имвалзт коаїл, рак і гйя гмпйіглзків, 

улівдопзрдрів, лаукмвм-гмпйіглзт 
могаліжауіи, кмкналіи, лдуоягмвзт 
могаліжауіи ж ілхзт коаїл пвіру. 
Поімозрдракз номгоакз «Гмозжмлр 
2020» є пнозялля сулгакдлрайщлзк 
лаукмвзк гмпйігедлляк, нігвзцдлля 
кмлкуодлрмпномкмелмпрі взомблзу-
рва, омжвзрмк ІКТ, лалмрдтлмймгіи, 
лмвмгм кардоіаймжлавпрва, бімрдтлм-
ймгіи ра кмпкіфлмї гайужі, а ракме 
нмхук вігнмвігди ла лаибійщх гмпроі 
пмуіайщлі взкйзкз в псдоі мтмомлз 
жгмомв’я, дкмймгії ра гдкмгоасії. 

Вігнмвіглм гм лакажу Міліпрдоп-
рва мпвірз ра лаукз Укоаїлз віг 
13 бдоджля 2015 о. «Ддякі нзралля 
сулкуімлувалля кдодеі лауімлайщ-
лзт ра одгімлайщлзт нулкрів оаккм-
вмї номгоакз ЄС ж гмпйігедлщ ра 
іллмвауіи «Гмозжмлр 2020» буйм 
урвмодлм ндодйік лауімлайщлзт ра 
одгімлайщлзт нулкрів номгоакз жа 
рдкарзфлзкз ланоякакз. Поз ущмку 
9 лауімлайщлзт кмлракрлзт нулкрів 
номгоакз буйм урвмодлм ла бажі 
упралмв НАН Укоаїлз.  

Сралмк ла нмфармк 2018 омку кі-
йщкіпрщ номдкрів, які взкмлуырщ 
упралмвз НАН Укоаїлз у оаккат 
нйарсмокз ж гмпйігедлщ ра іллмва-
уіи «Гмозжмлр 2020» пралмвзрщ 25, 
ноз фмку фмрзоз ж лзт буйм омжнм-
фарм у 2017 омуі. Сдодг ракзт номдк-
рів ваорм вігжлафзрз номдкр AERO-
UA, мгзл іж лаибійщхзт як жа мбпя-
гмк сілалпувалля, рак і жа кійщкіпры 
уфаплзків кммогзлауіилм-нігрозку-
вайщлзт номдкрів номгоакз «Гмоз-
жмлр 2020», в якзт бдод уфапрщ Укоа-
їла, оажмк іж вірфзжлялзкз нігноз-
єкпрвакз жайуфдлм н’ярщ ілпрзрурів 
НАН Укоаїлз. Ваейзвм, цм уди 
номдкр моієлрмвлм взкйыфлм ла 
Укоаїлу ра смокувалля її жв’яжків іж 
ЄС, а нігрозкку омбмрі кмлпмоуіуку 
лагаырщ ракі пвірмві йігдоз авіабугу-
валля, як Airbus і DLR, а ракме 
EADS (Євомндипщкзи авіакмпкіфлзи 
і мбмомллзи кмлудол). В оаккат 
номдкру ERA-PLANET, уфаплзкакз 
якмгм є сатівуі 35 упралмв ж 11 коаїл 
пвіру, іж 2017 омку жанмфаркмвалм 
уійщмву номгоаку НАН Укоаїлз ж 
адомкмпкіфлзт пнмпрдодедлщ гмвкій-
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йя як лауімлайщлзи пдгкдлр ущмгм 
номдкру номгоакз «Гмозжмлр 2020». 

Ілхзк упніхлзк нозкйагмк од-
айіжауії номдкрів у оаккат євомнди-
пщкмї нйарсмокз ж гмпйігедлщ ра 
іллмвауіи є омжхзодлля пнівноауі 
укоаїлпщкзт уфдлзт іж євомндипщкз-
кз кмйдгакз в гайужі ягдолзт гмпйі-
гедлщ ра кдомвалмгм рдокмягдолмгм 
пзлрджу. Такіи пнівноауі пнозяйм 
укйагалля у 2016 омуі Угмгз ж Єв-
омндипщкзк пніврмваозпрвмк армклмї 
длдогії ном лаукмву ра лаукмвм-
рдтліфлу пнівноауы ра апмуіимвалу 
уфапрщ Укоаїлз у Помгоакі Наукм-
взт гмпйігедлщ ра лавфалля «ЄВ-
РОАТОМ», кмкнйдкдлраоліи ном-
гоакі «Гмозжмлр 2020» [9, п. 24]. 

Ваейзвмы нмгієы ла хйяту іл-
рдгоувалля гм Євомндипщкмгм гмпйі-
глзущкмгм номпрмоу прайм нігнзпал-
ля у 2016 омуі Раккмвмї Угмгз кіе 
Гдлдоайщлзк гзодкрмомк 
Об’єглалмгм гмпйіглзущкмгм удлру 
(JRC) Євомндипщкмї Кмкіпії і НАН 
Укоаїлз ном нігрозкку гмпйіглзущ-
кмї гіяйщлмпрі. Вігнмвіглм гм уієї 
Угмгз лаукмвуі НАН Укоаїлз км-
еурщ взкмозпрмвуварз нмруелу лау-
кмвм-рдтліфлу ілсоапроукруоу JRC, а 
уд хіпрщ лаукмвзт удлроів ра 42 гмп-
йіглзущкі йабмоармоії, гйя взкмлал-
ля вйаплзт абм пнійщлзт гмпйігедлщ. 
Угмга прайа ракме мплмвмы гйя 
пнівноауі кіе JRC ра НАН Укоаїлз 
у кдеат Сроардгії Євомндипщкмгм 
Смыжу гйя Дулаипщкмгм одгімлу, ж 
нзралщ пндуіайіжауії і ягдолмї ра 
номгмвмйщфмї бджндкз.  

Уномгмве багарщмт омків НАН 
Укоаїлз бдод акрзвлу уфапрщ у ном-
гоакат ЮНЕСКО. Тоз ж 14 касдго 
ЮНЕСКО в Укоаїлі гіырщ в акагд-
кіфлзт упралмват. Рмжвзваєрщпя нйі-
глд пнівомбірлзурвм в оаккат Міе-
уоягмвмї мкдалмгоасіфлмї кмкіпії 
ЮНЕСКО, жа Помгоакмы 
ЮНЕСКО «Лыгзла і бімпсдоа» 
(Науімлайщлзи кмкі¬рдр Укоаїлз жа 
уієы Помгоакмы урвмодлм цд у 1973 
о.). У йзнлі 2017 омку Кабілдрмк 
Міліпроів Укоаїлз буйм птвайдлм 
номдкр Угмгз кіе Уоягмк Укоаїлз 
ра Оогаліжауієы Об’єглалзт Науіи ж 

нзралщ мпвірз, лаукз і куйщруоз 
(ЮНЕСКО) ном првмодлля ла бажі 
Науімлайщлмгм удлроу «Майа акагд-
кія лаук Укоаїлз» Цдлроу гоугмї 
кардгмоії ЮНЕСКО. Таку угмгу ніг-
нзпалм у гоуглі, а гдцм оаліхд – 13 
емврля 2017 о., Взкмлавфа оага 
ЮНЕСКО мглмгмймплм нігрозкайа 
уд оіхдлля. Такзи праруп ЮНЕСКО 
лагає могаліжауіяк, які гмвдйз пвмы 
куйщруолу ра ілрдйдкруайщлу уіл-
ліпрщ гйя пвіру, кмеурщ ндодгарз 
пвіи гмпвіг жавгякз пзпрдкі омбмрз, 
якмпрі і гйзбзлі лаукмвзт гмпйі-
гедлщ. Тдндо Майа акагдкія лаук 
Укоаїлз ніг дгігмы ЮНЕСКО  гм-
нмкагарзкд ілхзк коаїлак пвіру 
омжвзварз лаукмву рвмофіпрщ, жайу-
фаыфз гм лдї жгіблу кмймгщ[10, п.45]. 

Злафлмы нмгієы, яка лдцмгавлм 
вігбуйапя у оаккат кіелаомглмї 
пнівноауі НАН Укоаїлз іж номгоа-
какз ЮНЕСКО, прав IV Впдпвірліи 
кмлгодп бімпсдолзт одждоварів «Нм-
вд бафдлля гйя гдпярзоіффя 2016-
2025: Бімпсдолі одждоварз 
ЮНЕСКО гйя праймгм омжвзрку», 
цм вігбувпя у к. Ліка, Рдпнубйіка 
Пдоу у 2016 омуі. За нігпуккакз 
Кмлгодпу утвайдлм Лікпщку гдкйаоа-
уіы ра вігнмвіглзи Пйал гіи, гд вз-
кйагдлм кдоівлі нозлузнз сулкуім-
лувалля бімпсдолзт одждоварів 
ЮНЕСКО ла ндоімг 2016-2025 омків 
ж уоатувалляк ніггмрмвйдлзт НАН 
Укоаїлз омбмфзт кардоіайів ра ном-
нмжзуіи [11. п. 24].  

У 2017 омуі фйдлз Науімлайщлм-
гм кмкірдру Укоаїлз іж номгоакз 
ЮНЕСКО «Лыгзла і бімпсдоа» 
(МАБ) ноз НАН Укоаїлз кммогз-
лувайз омбмру ж ніггмрмвкз гмнмві-
гди ла жауваедлля Дмоагфмгм кмкі-
рдру гйя бімпсдолзт одждоварів цмгм 
ндоімгзфлмгм мгйягу оягу укоаїлпщ-
кзт бімпсдолзт одждоварів 
ЮНЕСКО. Поз ущмку ндоімгзфлі 
жвірз бімпсдолзт одждоварів «Апка-
лія-Нмва», Каонарпщкмгм, Шаущкмгм 
ра роалпкмогмллмгм оукулм-
укоаїлпщкмгм одждовару «Ддйщра Ду-
лаы» птвайдлм Міелаомглмы кммо-
гзлауіилмы оагмы ж номгоакз 
ЮНЕСКО МАБ. Такзк фзлмк, ла-
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жвалі одждоварз взжлалм ракзкз, цм 
вігнмвігаырщ козрдоіяк Впдпвірлщмї 
кдодеі бімпсдолзт одждоварів 
ЮНЕСКО ра нігрвдогеуырщ пвмє 
ноавм ндодбуварз у пкйагі жгагалмї 
кдодеі. Такме у 2017 омуі НАН 
Укоаїлз буйм мноаущмвалм, нмгмгед-
лм і лагіпйалм гм Сдкодраоіару ном-
гоакз МАБ лмкілауіи лу смоку 
лмвмгм роалпкмогмллмгм укоаїлм-
нмйщпщкмгм бімпсдолмгм одждовару 
ЮНЕСКО «Рмжрмффя» [12, c. 28-29].  

Щд мглзк ланоякмк кіелаомг-
лмї пнівноауі Акагдкії є її уфапрщ у 
номгоакі НАТО «Наука жаоагз кзоу 
і бджндкз». На пщмгмглі вфдлі НАН 
Укоаїлз взкмлуырщ 25 багармоіфлзт 
номдкрів, пдодг оджуйщрарів якзт 
првмодлля пундопдйдкрзвлмгм пмобд-
лру гйя лдироайіжауії тікіфлзт, бім-
ймгіфлзт, оагімймгіфлзт ра ягдолзт 
кардоіайів; омжомбйдлля пуфаплзт 
дйдкромтікіфлзт лалмпдлпмоів гйя 
взявйдлля рмкпзфлзт імлів рмцм.   

Позкйагмк упніхлмгм кіелаом-
глмгм пнівомбірлзурва НАН Укоаїлз 
є ракме пнівноауя іж  Міелаомглзк 
ілпрзрурмк нозкйаглмгм пзпрдклмгм 
алайіжу (IIASA). Так, у 2016 омуі 
буйм упніхлм жавдохдлм фмрзозоіф-
лзи пнійщлзи номдкр, в тмгі якмгм 
сатівуі хдпрз акагдкіфлзт упралмв 
омжомбзрз кдрмгзфлу бажу проардгіф-
лмгм нйалувалля ра утвайдлля мнрз-
кайщлзт оіхдлщ у гайужі праймгм кд-
оувалля бджндфлзк взкмозпралляк 
номгмвмйщфзт, вмглзт ра длдогдрзф-
лзт одпуопів Укоаїлз у гймбайщлмку 
кмлрдкпрі. За уфапрі наорлдоів іж 
IIASA омжомбйдлм пудлаоії жкіл, 
внйзвів і жагомж, а ракме жаномнмлм-
валм мнрзкайщлі проардгії омжвзрку 
гмпнмгаопрва в укмват номглмжмва-
лзт гймбайщлзт кйікарзфлзт ра дкм-
ймгіфлзт жкіл ла одгімлайщлмку оів-
лі. 

Окодкмы псдомы кіелаомглмї 
лаукмвмї пнівноауі НАН Укоаїлз є 
пнівноауя іж лаукмвзкз упралмвакз 
ілхзт гдоеав у кдеат кіелаомглзт 
мб’єглалщ ракзт акагдкіфлзт упра-
лмв. Іж  90-т омків ХХ прмоіффя ном-
удп урвмодлля ракзт мб’єглалщ віг-
буваєрщпя в оупйі акрзвіжауії пвірм-

взт гймбайіжауіи узт рдлгдлуіи. У 
1993 омуі буйа жаплмвала кіеакагд-
кіфла гоуна ж кіелаомглзт номбйдк 
(IAP). Суфаплі ілрдгоауіилі номудпз 
в акагдкіфлмку пдодгмвзці Євомнз 
омжнмфайзпя рде 20 омків рмку. Пд-
охзк комкмк прайм урвмодлля у 
1993 омуі Міелаомглмї апмуіауії 
акагдкіи лаук (МААН). Іліуіармомк 
жаплувалля МААН буйа Науімлайщ-
ла акагдкія лаук Укоаїлз. Рмкмк 
ніжліхд урвмозйапя Фдгдоауія євом-
ндипщкзт лаукмвзт акагдкіи - All 
European Academies (ALLEA), яка в 
лах фап мб’єглує 57 акагдкіи ж нм-
лаг 40 гдоеав. Дм пкйагу ALLEA 
втмгярщ ракме н’ярщ лауімлайщлзт 
лаукмвзт акагдкіи, цм є фйдлакз 
МААН – акагдкії Біймоупі, Віокдлії, 
Гоужії, Ммйгмвз, Рмпії, Укоаїлз [13, 
c. 296-297].  

Міелаомгла апмуіауія акагдкіи 
лаук буйа жаплмвала як кіелаомгла 
лдуоягмва могаліжауія ж кдрмы 
мб’єглалля жупзйщ акагдкіи лаук 
гйя взоіхдлля, ла багармпрмомлліи 
мплмві, лаиваейзвіхзт лаукмвзт 
номбйдк, жбдодедлля жв’яжків, цм 
іпрмозфлм пкйайзпя, ра омжвзрку 
лмвзт рвмофзт жв’яжків кіе уфдлз-
кз. Упралмвфі жбмоз апмуіауії вігбу-
йзпя в Кзєві 23 вдодпля 1993 омку. 
Чйдлакз МААН прайз акагдкії ла-
ук гвалагуярз гдоеав СНД: Аждо-
баигеалу, Біймоупі, Віокдлії, Гоужії, 
Кажатпралу, Кзогзжпралу, Ммйгмвз, 
Рмпії, Тагезкзпралу, Туоккдлзпра-
лу, Ужбдкзпралу ра Укоаїлз, а ракме 
Акагдкії лаук В’єрлаку, Сймваффз-
лз ра Чдтії (гві мпраллі – як пнм-
прдоігафі). У 1994 омуі Укажмк Под-
жзгдлра Укоаїлз апмуіауія мрозкайа 
мсіуіилд взжлалля, її храб-кваорзоа 
омжкіцдла в Кзєві. З фапу жаплу-
валля гм роавля 2017 о. нмвлмва-
едлля ноджзгдлра МААН жгіиплы-
вав ноджзгдлр НАН Укоаїлз акагд-
кік Б. Є. Пармл.  

У 1996 омуі у МААН жаплмвалм 
ілпрзрур апмуіимвалзт фйдлів. На 
уди фап у гіяйщлмпрі МААН бдоурщ 
уфапрщ пік апмуіимвалзт фйдлів: 
Об’єглалзи ілпрзрур ягдолзт гмпйі-
гедлщ (Рмпіипщка Фдгдоауія) – ж 
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1997 о.; Рмпіипщкзи гукаліраолзи 
лаукмвзи смлг ра Рмпіипщкзи смлг 
сулгакдлрайщлзт гмпйігедлщ – ж 
1999 о.; Ммпкмвпщкзи сіжзкм-рдтліф-
лзи ілпрзрур (гдоеавлзи улівдопз-
рдр) – ж 2000 о.; Біймоупщкзи одпну-
бйікалпщкзи смлг сулгакдлрайщлзт 
гмпйігедлщ – ж 2000 о.; Ммпкмвпщкзи 
гдоеавлзи улівдопзрдр ікдлі М.В. 
Лмкмлмпмва – ж 2002 о.; Науімлайщ-
лзи гмпйіглзущкзи удлро «Куофа-
рмвпщкзи ілпрзрур» – ж 2009 о.  

Поз МААН гіырщ 13 лаукмвзт 
оаг: Наукмва оага ж лмвзт кардоіайів 
(урвмодла у 1995 о.); Об’єглала лау-
кмва оага ж сулгакдлрайщлзт гдмг-
оасіфлзт номбйдк (1996 о.); Рага 
гзодкрмоів бібйімрдк ра ілсмокауіи-
лзт удлроів лауімлайщлзт акагдкіи 
лаук (1996 о.); Кмлпуйщрарзвла оага 
ж нзралщ мтмомлз ілрдйдкруайщлмї 
вйаплмпрі ра ндодгафі рдтлмймгіи 
(1997 о.); Міелаомглзи кммогзла-
уіилзи кмкірдр ж мбфзпйывайщлмї 
кардкарзкз (1997 о.); Міелаомгла 
оага номгоакз коаїл СНД «Суфаплі 
номбйдкз оагімбімймгії: лаука ра 
ноакрзка» (2001 о.); Рага сіжімймгі-
флзт рмваозпрв гдоеав СНД 
(2003  о.); Міелаомгла апмуіауія 
ілпрзрурів іпрмоії коаїл СНД 
(2005 о.); Рага ж клзгмвзгалля (2006 
о.); Наукмва оага ж лаукмжлавпрва 
(2009 о.); Рага бмраліфлзт пагів 
гдоеав СНД (2012 о.); Наукмва оага 
ж номбйдк сулкуімлайщлзт кардоіа-
йів дйдкромллмї рдтлікз (2012 о.); 
Наукмва оага ж номбйдк бімкдгзуз-
лз і бімрдтлмймгіи (2013 о.).  

Сдодг уійди МААН ж фапу првм-
одлля є лд йзхд віглмвйдлля ра омж-
взрмк лаукмвмгм нмрдлуіайу, і ла-
пакндодг, сулгакдлрайщлмї лаукз в 
акагдкіят лаук-фйдлат Апмуіауії, айд 
і пнозялля лагаллы в лаукмвіи псд-
оі дсдкрзвлмї нігрозккз ра гмнмкм-
гз ж бмку гдоеавлзт могалів, ілрдг-
оауії лаукз ра мпвірз, ніггмрмвуі ла-
укмвзт кагоів, првмодллы лайделзт 
укмв гйя взкмозпралля лаукмвзт 
гмпяглдлщ і жбійщхдлля влдпку лаукз 
у пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи омжвзрмк 
гдоеав, акагдкії лаук якзт втмгярщ 
гм пкйагу МААН. Дйя гмпяглдлля 

жажлафдлзт уійди жакайм йзхд жу-
пзйщ ра одпуопів акагдкіи лаук ра 
Апмуіауії в уіймку. Сакд рмку    
МААН ноаглд нігрозкуварз кмлп-
роукрзвлзи гіаймг ж вйаглзкз проу-
круоакз гйя жкіулдлля вжаєкмгії ж 
лзкз в коаїлат-уфаплзуят могаліжа-
уії. У 1995 о. ж іліуіарзвз МААН 
Рага гмйів гдоеав СНД нозиляйа 
оіхдлля «Пом ужгмгедлі жатмгз цм-
гм вігрвмодлля ра жбдодедлля жага-
йщлмгм лаукмвмгм номпрмоу в оаккат 
СНД», а кдоівлзкакз уоягів коаїл 
СНД буйм нігнзпалм «Угмгу ном 
првмодлля жагайщлмгм лаукмвм-
рдтлмймгіфлмгм номпрмоу гдоеав-
уфаплзущ Снівгоуелмпрі». У уіи 
Угмгі кіпрярщпя нмймедлля, цм вз-
жлафаырщ сулкуії ра кіпуд МААН ж 
нзралщ ноакрзфлмгм првмодлля ракм-
гм номпрмоу.  

Ваейзвзк ланояккмк гіяйщлмпрі 
МААН буйм омжгморалля в акагдкі-
ят лаук, які втмгярщ гм Апмуіауії, 
омбмрз жі првмодлля жакмлмгавфмї 
бажз, лдмбтіглмї гйя жбдодедлля ра 
омжвзрку лаукмвмї псдоз. У 2007 о. 
Пмпралмвмы Рагз Міенаойакдлрпщ-
кмї апакбйдї СНД Апмуіауії лагалм 
праруп пнмпрдоігафа ноз Міенаойа-
кдлрпщкіи апакбйдї, цм є взжлалляк 
жапйуг МААН у жакмлмрвмофмпрі ра 
лагає тмомху кмейзвіпрщ внйзварз 
ла нозилярря Міенаойакдлрпщкмы 
апакбйдєы кмгдйщлзт жакмлів у лау-
кмвіи ра лаукмвм-рдтліфліи псдоат 
гіяйщлмпрі гдоеав.  

МААН є лдндодпіфлзк кдталіж-
кмк кіелаомглмгм лаукмвмгм пнівом-
бірлзурва ра аврмозрдрлмы кіелаом-
глмы могаліжауієы. У 2003 омуі  
Апмуіауія мрозкайа взжлалля 
ЮНЕСКО: ла пдпії Взкмлавфмї оагз 
уієї могаліжауії в Паозеі буйм ноз-
илярм оіхдлля ном вкйыфдлля   
МААН гм фзпйа могаліжауіи, ж якз-
кз ЮНЕСКО нігрозкує омбмфі прм-
пулкз. У 2012 омуі уі віглмпзлз ла-
буйз прарупу кмлпуйщрарзвлмгм нао-
рлдопрва. Обзгва мжлафдлі прарупз 
віглмпярщпя гм взцмї гйя ЮНЕСКО 
кардгмоії вжаєкзл.  

Ваейзвмы нмгієы в езррі   МА-
АН був Міелаомглзи пзкнмжіук 
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«Вжаєкмгія уоягів і лауімлайщлзт 
лаукмвзт рмваозпрв ж кіелаомглзкз 
могаліжауіякз ж кдрмы омжвзрку ра 
жапрмпувалля лаукмвзт жлалщ», якзи 
номвмгзвпя в Кзєві в емврлі 
2015 омку ніг дгігмы МААН пнійщлм 
ж ЮНЕСКО ра ілхзкз могаліжауія-
кз. На ущмку нодгправлзущкмку 
смоукі мбгмвмоывайзпщ номбйдкз, 
нмв’яжалі ж одсмокувалляк лаукмвм-
рдтліфлмї псдоз ра акагдкіи лаук – 
фйдлів МААН, ра буйз лакіфдлі ком-
кз ж нмгайщхмї вжаєкмгії акагдкіи 
лаук – фйдлів МААН. 

28 вдодпля 2016 омку у Мілпщку 
вігбуймпя фдогмвд жапігалля Міела-
омглмї апмуіауії акагдкіи лаук, ла 
якмку буйм взгмймхдлм жвірлу гмнм-
вігщ Б. Є. Пармла «Пом мплмвлі ніг-
пуккз гіяйщлмпрі МААН у 2011-
2016 омкат», а ракме мнозйыглдлм 
жвдолдлля Б. Є. Пармла гм фйдлів 
Рагз МААН ном пкйагалля лзк нм-
влмваедлщ гмймвз могаліжауії.  

Пмпралмвмы Рагз МААН віг 
25 роавля 2017 о. лмвзк кдоівлзкмк 
могаліжауії буйм мбоалм Гмймву Под-
жзгії НАН Біймоупі В. Г. Гупакмва. 
Така жкіла кдоівлзурва в могаліжауії 
жукмвзйа і лдмбтігліпрщ жкілз бажм-
вмї акагдкії гйя МААН. Вігнмвіглм 
гм оіхдлля Поджзгії НАН Біймоупії 
віг 9 пдонля 2017 о. могаліжауіилм-
кдрмгзфлд жабджндфдлля гіяйщлмпрі 
МААН нмкйагдлм ла анаоар НАН 
Біймоупі. У 2017 омуі ніг фап віжзру 
мсіуіилмї гдйдгауії НАН Укоаїлз гм 
Біймоупі буйм мбгмвмодлм ндодгалля 
НАН Біймоупі нмрмфлмї ра аотівлмї 
гмкукдлрауії Міелаомглмї апмуіауії 
акагдкіи лаук, лайагмгедлля омбмрз 
МААН ла бажі НАН Біймоупі, ндоп-
ндкрзвз омжвзрку МААН [14, c. 34].  

Окоік уфапрі у лаукмвзт ра лау-
кмвм-гмпйіглзт номдкрат кіелаомг-
лзт могаліжауіи, НАН Укоаїлз акрз-
влм жгіиплыє кіелаомглу гвмпрм-
омллы пнівноауы. В ущмку апндкрі 
лдмбтіглм жажлафзрз ном гмпвіг лау-
кмвм-рдтліфлмгм пнівомбірлзурва ж 
упралмвакз ра могаліжауіякз Кзраи-
пщкмї Наомглмї Рдпнубйікз, лапакнд-
одг у ланоякі кмкдоуіайіжауії лаукм-
вм-рдтліфлзт омжомбмк ра рдтлмймгіи, 

првмодлзт уфдлзк Акагдкії. Дм ноз-
кйагу – у 2016 омуі НАН Укоаїлз 
буйм укйагдлм Угмгу ном пнівомбір-
лзурвм іж Наомглзк уоягмк номвіл-
уії Цжійілщ, Цжійілпщкзк улівдопзрд-
рмк (КНР), яка ндодгбафайа првм-
одлля ла бажі ущмгм улівдопзрдру 
Міелаомглмгм лаукмвмгм удлроу ж 
омжвзрку сулгакдлрайщлзт і нозк-
йаглзт гмпйігедлщ і пуфаплзт рдтлм-
ймгіи. Вігнмвіглм гм укмв ракмї угм-
гз сілалпувалля гіяйщлмпрі удлроу 
жгіиплыє кзраипщка прмомла, ноз 
ущмку првмодла лаукмва упралмва 
мрозкає лаипуфапліхд мбйаглалля 
гйя гмпйігедлля у гайужят кардоіа-
ймжлавпрва, сіжзкз рвдогмгм рійа, 
оагімдйдкромлікз, лзжщкзт рдкндоа-
руо, каглдрзжку рмцм. Рмбмрмы 
удлроу кдоуварзкд Наукмва оага, 
првмодла ла наозрдрлзт жапагат [15, 
c. 25]. Акрзвлзкз уфаплзкакз укоаї-
лм-кзраипкмгм лаукмвмгм пнівомбір-
лзурва іж укоаїлпщкмгм бмку  є Іл-
прзрур кардкарзкз, Міелаомглзи 
лавфайщлм-лаукмвзи удлро ілсмока-
уіилзт рдтлмймгіи ра пзпрдк, Ілпрз-
рур номбйдк одєпроауії ілсмокауії, 
Ілпрзрур номбйдк кардоіаймжлавпрва 
ік. І. М. Фоалудвзфа, Ілпрзрур гдм-
ймгіфлзт лаук, Ілпрзрур бімтікії ік. 
О. В. Паййагіла, Ілпрзрур кібдолдрз-
кз ік. В. М. Гйухкмва, За іліуіарз-
вмы Ілпрзрур дйдкромжваоывалля ік. 
Є. О.  Пармла у 2011 омуі буйм првм-
одлм Кзраипщкм-укоаїлпщкзи ілпрз-
рур жваоывалля (КУІЗ), цм прайм 
нодгкдрмк мкодкмгм нулкру Міегд-
оеавлмї угмгз кіе КНР і Укоаїлмы 
ном дкмлмкіфлд ра лаукмвм-рдтліфлд 
пнівомбірлзурвм, нігнзпалмї ніг фап 
гдоеавлмгм віжзру в Укоаїлу гйавз 
КНР. Пйалз омбмрз КУІЗ ндодгба-
фаырщ првмодлля кійщкмт пнійщлзт 
взомблзурв іж взгмрмвйдлля упрар-
кувалля гйя мбомбкз ра кмгзсікауії 
нмвдотмлщ, нмомхкмвзт гомрів, мбйа-
глалля гйя жваоывалля езвзт рка-
лзл [16, c. 28]. 

Помрягмк 2017 омку НАН Укоа-
їлз вігвігайз мсіуіилі гдйдгауії гвмт 
номвілуіи КНР, а ракме кійщкмт кіпр 
і лаукмвзт ра лаукмвм-рдтліфлзт 
апмуіауіи. Іж Акагдкієы лаук номвіл-
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уії Шалщгул гмпяглурм гмкмвйдлмпрі 
ном жаплувалля Укоаїлм-кзраипщкмгм 
ілпрзруру ндодгмвзт рдтлмймгіи, 
якзи кає взкмлуварз кммогзлауіилі 
сулкуії в фапрзлі нмгмгедлля смок 
пнівноауі, кдталіжків сілалпувалля 
пнійщлзт номдкрів ра мтмомлз ноав 
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі. Пмгіблзи 
удлро жанйалмвалм жаплуварз и у 
номвілуії Гуалгул, гд нодгправлзкз 
пдкз ілпрзрурів НАН Укоаїлз вжяйз 
уфапрщ у омбмрі Міелаомглмгм лау-
кмвм-рдтліфлмгм іллмвауіилмгм см-
оуку ар іллмвауіилмї взправкз лау-
кмвм-рдтліфлзт гмпяглдлщ. За од-
жуйщраракз мглмгм ж ракзт віжзрів 
Науімлайщла акагдкія лаук Укоаїлз 
ра Дднаоракдлр лаукз і рдтлікз ном-
вілуії Чедужял нігнзпайз Мдкмоал-
гук ном вжаєкмомжукілля ра пнівом-
бірлзурвм у гайужі лаукз ра іллмва-
уіи, пноякмвалзи ла нмгйзбйдлля ра 
омжхзодлля лаявлзт жв’яжків [17, 
c. 34]. 

Наукмвуі НАН Укоаїлз ріплм 
пнівноауыырщ ж кмйдгакз іж коаїл 
бйзжщкмгм жаоубіеея. Так у 2016 омуі 
буйм жаномвагедлм лмву смоку пнів-
ноауі НАН Укоаїлз ра Пмйщпщкмї 
акагдкії лаук – праеувалля кмймгзт 
укоаїлпщкзт лаукмвуів у лаукмвзт 
упралмват ПАН, яка жгіиплыєрщпя 
вігнмвіглм гм Помрмкмйу гм Угмгз 
ном лаукмвд пнівомбірлзурвм кіе 
вкажалзкз Упралмвакз. У 2016 омуі 
17 кмймгзт укоаїлпщкзт лаукмвуів 
кайз кмейзвіпрщ номирз кіпяфлд 
праеувалля, у 2017 омуі ПАН нозил-
яйа ла праеувалля у пвмїт ілпрзрурат 
20 укоаїлпщкзт вфдлзт. 

Такме у 2017 омуі буйм угмпкм-
лайдлм могаліжауіилі нзралля гвмп-
рмомллщмї лаукмвм-рдтліфлмї пнів-
ноауі іж ілхзкз коаїлакз, а пакд 
нігнзпалм млмвйдлм Угмгу ном лау-
кмвд пнівомбірлзурвм кіе Науімла-
йщлмы акагдкієы лаук Укоаїлз ра 
Науімлайщлмы акагдкієы лаук Бійм-
оупі, нігнзпалм Угмгу ном пнівомбір-
лзурвм кіе НАН Укоаїлз ра Науім-

лайщлмы акагдкієы лаук Аждобаи-
геалу.  

Пмояг іж взкйагдлзкз ноавмвз-
кз ра могаліжауіилзкз жапагакз 
жгіиплдлля кіелаомглмгм лаукмвмгм 
ра лаукмвм-рдтліфлмгм пнівомбірлзу-
рва НАН Укоаїлз пйіг жвдолурз ува-
гу ла лзжку номбйдк, які взлзкаырщ 
у ракзт номудпат.  

Як вігжлафзв віуд-ноджзгдлр 
НАН Укоаїлз А. Г. Загмомгліи, ном-
дкрз ж мбкілу ндопмлаймк жакйага-
ырщ мплмву гйя «вігрмку кіжків» ж 
Укоаїлз, мпкійщкз нозлузнз їт сі-
лалпувалля в нмєглаллі іж влуроіх-
лікз одгуйярмолзкз фзллзкакз в 
гайужі роугмвмї кігоауії лд йзхд лд 
гмжвмйяырщ нмвлмуіллзи мбкіл лау-
кмвуякз, а и мбкдеуырщ лайделзи 
омжнмгій сілалпувалля номдкрів, 
рмбрм ндодхкмгеаырщ оівлмноавліи 
пнівноауі іж ілмждклзкз сатівуякз 
[18, c. 29]. На пщмгмглі жлафла фапрз-
ла взгоалзт номдкрів нмв’яжала лд ж 
гмпйіглзущкм-іллмвауіилзкз ном-
гоакакз, а прмпуєрщпя нігвзцдлля 
лаукмвмї кмбійщлмпрі, ланозкйаг жа 
номгоакмы Маоі Скймгмвпщкмї-Кыоі. 
З кдрмы взноавйдлля уієї пзруауії 
НАН Укоаїлз омжнмфайа ніггмрмвку 
номнмжзуіи цмгм іліуіывалля лмвмї 
євомндипщкмї кіегзпузнйілаолмї 
нйарсмокз, пноякмвалмї ла жбійщ-
хдлля одпуопу кардоіайів лаиоіжлм-
калірліхмгм нозжлафдлля ра їт ілед-
лдолм-рдтліфлзт і бімймгіфлзт жапрм-
пувалщ [19, c. 25]. 

Ілхмы номбйдкмы у псдоі кіе-
лаомглмї пнівноауі НАН Укоаїлз є 
нзралля лайделмї сілалпмвмї нігр-
озккз уієї псдоз. В пщмгмгліхліт 
укмват Акагдкія лд жавегз пномкм-
ела пвмєфаплм і в нмвлмку мбпяжі 
пнйафуварз фйдлпщкі влдпкз у фзп-
йдллі кіелаомглі могаліжауії. Такме 
Акагдкія нмжбавйдла кмейзвмпрі 
війщлм ра дсдкрзвлм взкмозпрмвува-
рз кмхрз віг кіелаомглзт гоалрів ра 
кмлроакрів фдодж іплуыфд сілалпмвд 
жакмлмгавпрвм Укоаїлз. 
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Скознлюк О. В. Міелаомглд лаукмвд ра кіелаомглм-рдтліфлд пнівомбірлзурвм 
НАН Укоаїлз: ноавмві ра могаліжауіилі апндкрз.  

В праррі гмпйігеуырщпя ноавмві ра могаліжауіилі жапагз уфапрі НАН Укоаїлз у 
кіелаомглмку лаукмвмку ра кіелаомглм-рдтліфлмку пнівомбірлзурві. Згіиплдлм ала-
йіж млмвйдлмгм номрягмк мпралліт омків лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, якд одгуйыє 
омжвзрмк лаукз ра лаукмвм-рдтліфлмї гіяйщлмпрі в Укоаїлі. Помалайіжмвалі прарурлі 
гмкукдлрз НАН Укоаїлз ра її лаукмвзт упралмв в фапрзлі жабджндфдлля кіелаомглмї 
лаукмвмї ра кіелаомглмї лаукмвм-рдтліфлмї пнівноауі ра її омжвзрмк ла гвм ра багарм-
прмомлліи мплмві кіе лаукмвзкз упралмвакз жаоубіелзт гдоеав ра в кдеат ЄС, кі-
елаомглзкз ра євомндипщкзкз кмлрзлдлрайщлзкз лаукмвзкз проукруоакз. Опмбйз-
вмї увагз жапйугмвує гмпйігедлля пнівомбірлзурва НАН Укоаїлз  іж жагайщлм-
кзраипщкзкз лаукмвзкз удлроакз ра одгімлайщлзкз акагдкіфлзкз упралмва кз ра 
улівдопзрдракз. Сралмк ла 2018 оік одайіжуваймпщ бйзжщкм 600 ноякзт угмг і гмгмвм-
оів, укйагдлзт НАН Укоаїлз ра її лаукмвзкз упралмвакз іж ілмждклзкз наорлдоакз, 
вкйыфаыфз жаоубіелі ра кіелаомглі смлгз. Оглзк іж кйыфмвзт ланоякків кіелаом-
глмгм пнівомбірлзурва є ілрдгоауія вфдлзт ра лаукмвзт упралмв НАН Укоаїлз гм 
євомндипщкмгм гмпйіглзущкмгм номпрмоу ла мплмві взкмлалля нйалу гіи іж нмгйзбйд-
лмгм лаукмвмгм ра рдтлмймгіфлмгм пнівомбірлзурва кіе Укоаїлмы ра ЄС віг 2014 омку 
ра уфапрі Укоаїлз в номгоакі ЄС «Гмозжмлр 2020». Опмбйзвд кіпуд в лаукмвмку пнів-
омбірлзурві Укоаїлз вігігоайм ЮНЕСКО, НАТО, гм лдгавлщмгм фапу ракме МААН. 
З фапу жаплувалля  МААН і гм роавля 2017о. її лджкіллзк кдоівлзкмк був Поджзгдлр 
НАН Укоаїлз Б. Є. Пармл. 

Кйюфмві пймва: Укоаїла, НАН Укоаїлз, кіелаомглі жв’яжкз, лаукмвм ра лаукмвм-
рдтліфлд пнівомбірлзурвм, жакмлмгавпрвм, мплмвлі смокз пнівомбірлзурва, ЄС, НА-
ТО, ЮНЕСКО.  

 
 
Скознлюк А. В. Мдегулаомглмд лауфлмд з кдегулаомглм-рдтлзфдпкмд пмр-

оуглзфдпрвм НАН Укоазлш: ноавмвшд з могалзжаузмллшд апндкрш.   
В прарщд зппйдгуырпя ноавмвшд з могалзжаузмллшд мплмвш уфапрзя НАН Укоа-

злш в кдегулаомглмк лауфлмк з кдегулаомглм-рдтлзфдпкмк пмроуглзфдпрвд.  Опу-
цдпрвйдл алайзж мблмвйдллмгм в рдфдлзз нмпйдглзт йдр лаузмлайщлмгм жакмлмгард-
йщпрва, одгуйзоуыцдгм оажвзрзд лаукз з лауфлм-рдтлзфдпкми гдярдйщлмпрз в Укоаз-
лд.  Помалайзжзомвалш управлшд гмкукдлрш НАН Укоазлш з дд лауфлшт уфодегд-
лзи в фапрз мбдпндфдлзя кдегулаомглми лауфлми з кдегулаомглм-лауфлм-
рдтлзфдпкмгм пмроуглзфдпрва з дгм оажвзрзд ла гвут з клмгмпрмомллди мплмвд кдегу 
лауфлшкз уфодегдлзякз жаоубделшт гмпугаопрв з в нодгдйат ЕС, кдегулаомглшкз 
з двомндипкзкз кмлрзлдлрайщлшкз лауфлшкз проукруоакз.  Опмбмгм влзкалзя жа-
пйуезвадр зппйдгмвалзд пмроуглзфдпрва НАН Укоазлш п мбцдкзраипкзкз лауфлш-
кз удлроакз з одгзмлайщлшкз акагдкзфдпкзкз уфодегдлзякз з улзвдопзрдракз.  
Пм пмпрмялзы ла 2018 одайзжмваймпщ мкмйм 600 ноякшт пмгйахдлзи з гмгмвмомв, 
жакйыфдллшт НАН Укоазлш з дд лауфлшкз уфодегдлзякз п злмпроаллшкз наорлд-
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оакз, вкйыфая жаоубделшд з кдегулаомглшд смлгш.  Оглзк зж кйыфдвшт ланоав-
йдлзи кдегулаомглмгм пмроуглзфдпрва явйядрпя злрдгоаузя уфдлшт з лауфлшт уф-
одегдлзи НАН Укоазлш в двомндипкмд зппйдгмвардйщпкмд номпроалпрвм ла мплмвд 
вшнмйлдлзя нйала гдипрвзи нм угйубйдллмгм лауфлмгм з рдтлмймгзфдпкмгм пмроуг-
лзфдпрва кдегу Укоазлми з ЕС мр 2014 г. з уфапрзд Укоазлш в номгоаккд ЕС «Гм-
озжмлр 2020».  Опмбмд кдпрм в лауфлмк пмроуглзфдпрвд Укоазлш жалзкадр 
ЮНЕСКО, НАТО, гм лдгавлдгм водкдлз ракед МААН.  С кмкдлра мплмвалзя   
МААН з гм кая 2017. дд бдппкдллшк оукмвмгзрдйдк бшй ноджзгдлр НАН Укоазлш 
Б. Е. Пармл.            

Кйюфдвшд пймва: Укоазла, НАН Укоазлш, кдегулаомглшд пвяжз, лауфлмд з 
лауфлм-рдтлзфдпкмд пмроуглзфдпрвм, жакмлмгардйщпрвм, мплмвлшд смокш пмроуглзфд-
прва, ЕС, НАТО, ЮНЕСКО. 

 
 
Skripnyuk O. International scientific and international technical cooperation of 

the National academy of sciences of Ukraine: legal and organizational aspects 
The article investigates the legal and organizational principles of the participation of 

the National Academy of Sciences of Ukraine in international scientific and international 
technical cooperation. The analysis of the recent legislation on the development of science 
and scientific and technical activities in Ukraine has been carried out. The statutory 
documents of the National Academy of Sciences of Ukraine and its scientific institutions 
regarding the provision of international scientific and technical cooperation and its 
development on a bilateral and multilateral basis between scientific institutions of foreign 
states and within the EU, international and European continental scientific structures are 
analyzed. Particular attention deserves to the study of cooperation between the National 
Academy of Sciences of Ukraine and the general Chinese scientific centers and regional 
academic institutions and universities. As of 2018, about 600 direct agreements and 
agreements concluded by NAS of Ukraine and its scientific institutions with foreign 
partners, including foreign and international funds, were realized. One of the key areas of 
international cooperation is the integration of scientists and scientific institutions of the 
National Academy of Sciences of Ukraine into the European research area on the basis of 
the implementation of the Action Plan for Advanced Scientific and Technological 
Cooperation between Ukraine and the EU from 2014 and Ukraine's participation in the 
EU Horizon 2020 program. UNESCO, NATO, and until recently also the IAAS played a 
special place in the scientific cooperation of Ukraine. Since the foundation of the IAAS 
and until May 2017 its permanent leader was the President of the National Academy of 
Sciences B. Paton.  

National Academy of Sciences of Ukraine is a member of the Federation of European 
scientific academies. Along with the positive achievements in the field of international 
scientific and international scientific and technical cooperation of the NAS of Ukraine is a 
"brain drain" from the system of the Academy abroad. A significant part of the winning 
international projects is not associated with the research and innovation programmes, and 
increasing academic mobility. A significant problem in the field of international 
cooperation of the NAS of Ukraine unsatisfactory financial support of this sphere. 
Academy is deprived of the opportunity to freely and effectively utilize funds from 
international grants and contracts through existing financial legislation. 

Key words: Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, international 
relations, scientific and scientific-technical cooperation, legislation, main forms of 
cooperation, EU, NATO, UNESCO. 

 
 




