
 
Дорогі співробітники Інституту 
проблем матеріалознавства 
НАН України! 
 

 Ми всі понесли важку 
втрату. Пішов з життя великий 
син нашого народу, всесвітньо 
відомий вчений та талановитий 
організатор науки, багаторічний 
Президент НАН України Борис 
Євгенович Патон.  

Все своє життя він віддав 
науці, розвитку Національної 
академії наук України, - 
унікальної самоврядної 
організації, в якої об’єднані 
талановиті вчені і потужні 
інститути діючи за десятками 
наукових напрямків – всі вони 
отримали організаційне та творче 

благословення Бориса Євгеновича. 
Головною ідеєю Патона було органічне поєднання фундаментальних  

досліджень та прикладних розробок, із практичним використанням 
наукових результатів. Для зосередження зусиль науковців на найбільш 
перспективних напрямках ним було запроваджено систему цільових 
фундаментальних досліджень, постановку цільових комплексних програм, 
що об’єднували вчених різних відділень НАНУ. 

При відборі проектів для наповнення таких програм ним практично 
було створено грантову систему відбору, у чому він суттєво випередив 
аналогічні підходи, що пізніше стали застосовуватися у розвинених 
країнах. Як ніхто інший він демонстрував неабияку здатність оцінити 
рівень наукової розробки. У кращі часи йому вдавалося досягти 
порозуміння із урядовими структурами , генеральними конструкторами, 
керівниками промисловості.  
  Наш інститут користувався заслуженою увагою і підтримкою Бориса 
Євгеновича в своєму становленні. Він багато співпрацював із лідерами 
нашого інституту членами Президії НАНУ І.М.Францевичем, 
І.М.Федорченком, В.І.Трефіловим (віце-президентом НАНУ), 
В.В.Скороходом. Він мав напрочуд добру пам’ять і знав не тільки членів 
академії наук, але і більшість керівників наших відділів. Багато наших 
науковців виступали із доповідями на засіданнях Президії НАНУ, 
Загальних зборах НАНУ, на сесіях Міжнародної асоціації академій наук, 



створеної ним  після 1991р., на різноманітних зборах у його присутності, 
отримували низку питань та критичних зауважень і проходили школу 
Патона. В найкращих досягненнях нашого інституту велика частка тієї 
уваги, яку приділяв нам наш Президент.  . 
 
  Дуже проста у побуті, чуйна людина і, водночас, ціла епоха в житті  
кожного з нас і України – людина з великої літери. Таким він залишиться 
у нашій вдячній пам’яті. Фраза з його інтерв’ю: -  “Мрію, щоби наука і 
вчені були у пошані в нашій країні, щоби Україна розвивалася та 
квітла, щоби все було добре у нас, наших дітей та онуків”.  
 
Він цього хотів і ми маємо це зробити. 
 
Спасибі Вам, дорогий Борисе Євгеновичу, за все. 
  


