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Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави 
та її регіонів

8 червня 2017 р. відбувся круглий стіл «Роль науки і освіти в забезпеченні 
сталого розвитку держави та її регіонів». Науковий захід проходив на базі 
практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Українки у межах ІІ Міжнародної нау-
ково-практичної конференції «Територіальний розвиток і регіональна полі-
тика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ». Круглий стіл орга-
нізовано Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Укра-
їнки у співпраці із Західним науковим центром НАН України та МОН 
Укра їни й Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України».

Для конструктивного обміну думками, аналізу сучасних проблем і гене ру-
вання нових ідей і підходів до їх вирішення активну участь у засіданні круг-
лого столу взяли академіки, керівники та науковці провідних вишів кра їни: 
голова Західного наукового центру НАН і МОН України академік НАН Ук ра їни 
Зиновій Назарчук і його заступник к.т.н. Олег Зинюк; віце-прези дент На ціо-
нальної академії наук України, член Президії НАН України, ака демік НАН 
України Сергій Пирожков; директор Інституту демографії та соціальних дос лі-
джень імені М.В. Птухи, член Президії НАН України, академік НАН Ук ра їни 
Елла Лібанова; директор ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Доліш-
ньо го НАН України», професор Василь Кравців; директор ДУ «Інститут еко-
но міки та прогнозування НАН України», член Президії НАН України, ака де-
мік НАН України Валерій Геєць; директор Інституту проб лем ринку та еконо-
міко-екологічних досліджень НАН України, академік НАН України Борис 
Буркинський; директор Інституту економіко-правових дос лі джень НАН України, 
член-кореспондент НАПрН України Воло димир Усти менко; заступник голови 
Донецького нау кового центру НАН України та МОН Ук раїни, директор Інституту 
економіки промисловості НАН України академік НАН України Олександр 
Амоша; про фесор Київського національного торгово-еко номічного університету, 
член-кореспондент НАН України, Герой України Вален тин Симоненко; ректор 
Уні вер ситету банківської справи, професор Тама ра Смовженко; ректор Схід-
ноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, професор 
Ігор Коцан і проректор з наукової роботи та інно вацій Андрій Бояр; ректор 
Національного лісотехнічного університету Ук ра їни академік НАН України 
Юрій Туниця; ректор Луцького національного тех ніч ного університету, професор 
Петро Савчук; генеральний директор Нау ко во-виробничого підприємства 
«Карат» Микола Ваків; завідувач ка фед ри міжнародних економічних відносин 
та управління проектами Східно євро пей сь ко го національного університету іме ні 
Лесі Українки, професор Наталія Павліха.

Круглий стіл розпочався з вітальних слів голови Західного наукового цент-
ру НАН і МОН України Зиновія Назарчука та ректора Ігоря Коцана. Зокрема, 
Зиновій Назарчук наголосив на тому, що науковці мають бути активнішими у 
своїх діях: «Під час реформування гроші йдуть за людьми, тобто в регіони. І 
коли аналізуєш ефективність їх використання, то розумієш, що тут ще праці й 
праці. Влада вирішує, а науковці десь збоку, пишуть, стараються, а голосу їх не 
чути. Науковці повинні бути більш активними, ініціативними. Результат може 
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дати лише єднання науки, освіти, влади і бізнесу. Вже нині відчувається певна 
прогалина між поколіннями науковців та фахівців, і головною виною цьому 
є низький рівень мотивації у молоді та відсутність державної політики, яка 
б сприяла розвитку високоінтелектуальної нації. Я з нетерпінням очікую на 
першу доповідь про кадрове забезпечення процесів децентралізації в Україні».

 Учені зазначили, що наукові досягнення кожної нації є її культурною 
спад щиною, яка передається з покоління в покоління; формування справжньої 
наукової еліти – це запорука щасливого майбутнього країни. Звернута увага 
присутніх на те, що лише зростання науково-інтелектуального потенціалу нації 
та науково-технологічні інновації можуть бути головним чинником сталого 
розвитку держави та її регіонів.

Голова координаційної ради науково-навчального комплексу «Економ-
освіта», ректор Університету банківської справи Тамара Смовженко висвітлила 
основні засади та перспективи функціонування науково-навчального комплексу 
«Економосвіта», після чого було урочисто підписано документи про включення 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки до ради 
науково-навчального комплексу «Економосвіта».

З доповіддю про структуру та перспективи наукових досліджень Східно-
європейського національного університету імені Лесі Українки виступив про-
рек тор з наукової роботи та інновацій Андрій Бояр.

Жвавий інтерес в учасників круглого столу викликала доповідь ректора 
Національного лісотехнічного університету України Юрія Туниці про форму-
вання системи екологічно безпечного природокористування для сталого роз-
витку України. Високо оцінивши теоретичний і прикладний рівень результатів 
проведених досліджень, учасники круглого столу підтримали цикл наукових 
робіт «Основи формування системи екологічно безпечного природокористуван-
ня для сталого розвитку України», авторський колектив якого висунутий 
Національним лісотехнічним університетом України на здобуття Державної 
пре мії в галузі науки і техніки.

Крім того, науковці провели дискусію щодо проблем розвитку вищої 
шко ли, серед яких – низьке матеріально-технічне забезпечення наукових 
дослі джень, брак мотивації в молоді здобувати якісні знання, проблеми з 
працевлаштуванням за фахом, низький рівень оплати праці науковця, кон ку-
ренція з європейськими університетами й інше.

Під час круглого столу було зазначено, що сьогодні відбувається процес 
вилучення інтелектуальних ресурсів з України у загрозливих масштабах. Нау-
ка фінансується за залишковим принципом. В українській економіці домі-
нують чорна металургія, хімічна промисловість, електроенергетика, вугле-
добування. Насамперед у ці сектори йдуть інвестиції. Інвестиції в нову еко-
номіку, засновану на знаннях та інноваціях, – мізерні. Учені одноголосно 
висло вили думку, що лише активна позиція держави у сфері розвитку науки 
та інновацій може дозволити Україні вирватися з сірої зони цивілізації на нові 
обрії соціально-економічного розвитку.
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