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Щодо рішення Загальних зборів Відділення економіки НАН України 

від 29.09.2016 (Прес-реліз) 

 

29 вересня 2016 р. Загальні збори Відділення економіки НАН України 

розглянули питання щодо позбавлення Глазьєва Сергія Юрійовича статусу 

іноземного члена Національної академії наук України  (Національна академія 

наук України).  

Під час обговорення згаданого питання учасниками зборів відзначалося, 

що численні антиукраїнські висловлювання та заклики до військових дій 

проти України, розпалювання ворожнечі між народами Росії та України з 

боку С. Глазьєва, які віддзеркалюють його безпрецедентну для іноземного 

члена НАН України антиукраїнську позицію, суперечать принципам 

міжнародних наукових зв’язків, розвиток яких є найважливішою складовою 

діяльності іноземних членів НАН. Діяльність С. Глазьєва не відповідає 

обов’язкам членів Національної академії наук України, закріпленим п. 6.1 

Статуту НАН України, а збереження за ним цього статусу шкодить 

авторитетові академії.                 

Міжнародна оцінка діяльності С. Глазьєва як такої, що суперечить 

принципам миру та добросусідства, знайшла відображення у включенні його 

до санкційних списків ЄС, Швейцарії, Норвегії, США, Канади, Австралії та 

Японії та до списку осіб, щодо яких Україна застосовує персональні 

спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи (Указ Президента України 

від 16.09.2015 р. № 549/2015). 

Загальні збори Відділення економіки НАН України засудили 

антиукраїнську діяльність С. Глазьєва, наголосивши, що представники як 

української, так і російської наукової громадськості мають дотримуватися 

при оцінюванні подій, які відбуваються в Україні та в українсько-російських 

взаєминах, зважених підходів, пам’ятаючи, що вищою суспільною цінністю є 

людське життя, а головною метою у відносинах між нашими країнами – мир і 

процвітання на засадах діалогу та співпраці. 

Враховуючи зазначене, Загальні збори Відділення економіки НАН 

України ухвалили рішення щодо позбавлення С. Глазьєва статусу іноземного 

члена НАН України.   

Рішення було прийняте відповідно до п. 5.18 Статуту НАН України, 

ухваленого Загальними зборами НАН України 14.04.2016 р. і 

зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.07.2016 р. наказом                     

№ 2331/5,  а також згідно з постановою Президії НАН України від 14.09.2016 

р. № 176 «Щодо перебування іноземного члена НАН України С. Ю. Глазьєва 
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у складі НАН України» та у зв’язку  з тим, що антиукраїнська діяльність              

С. Глазьєва завдає значної шкоди авторитету НАН України і загалом 

суперечить гуманній місії науки у суспільстві.  

Прес-служба НАН України 

 


