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У 2015 році виповнюється 25 років від дня заснування в системі 

НАН України Українського міжнародного комітету з питань  науки і 

культури (далі – Комітет).  

Створений 18 липня 1990 року, Комітет, головним завданням якого 

був розвиток зв’язків з українцями за кордоном, зарекомендував себе в 

наукових та громадських колах в Україні та за кордоном як авторитетна 

структура, здатна організовувати перспективні проекти та консолідувати 

наукові сили для їх виконання. До його складу увійшли відомі вчені 

України та світу, зокрема академіки НАН України І.М.Дзюба, 

М.Г.Жулинський, М.В.Попович, В.Д.Походенко, А.К.Шидловський, 

іноземні члени НАН України О.Й.Пріцак, І.І.Гук тощо. 

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Комітету академіка 

НАН України Я.С.Яцківа про основні наукові і практичні результати, 

одержані за час багатолітньої плідної діяльності Комітету, Президія 

НАН України відзначає, що Комітет активно співпрацював з провідними 

вітчизняними й зарубіжними науковими центрами і товариствами 

Австралії, Австрії, Італії, Канади, США, Франції. Його члени брали 

активну участь у популяризації за кордоном об’єктивних знань стосовно 

історії, географії, економіки та культури Української держави, сприяли 

розгортанню досліджень з українознавчої тематики в Україні та за її 

межами.  

Від часу створення Комітетом організовано та здійснено низку 

важливих дослідницьких, видавничих та просвітницьких проектів, 

виконання яких сприяло активнішому та ефективнішому налагодженню 

зв’язків між українськими вченими, що представляли НАН України, та 

їх закордонними колегами, утвердженню міжнародного престижу 

вітчизняної науки. До їх числа належать, зокрема, такі проекти: 

«Універсал» – видання матеріалів про діячів Української  

Центральної Ради та вшанування їх пам’яті; 
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«Енциклопедія українознавства» – видання додаткових томів 

Енциклопедії Українознавства та започаткування Енциклопедії сучасної 

України; 

«Інститут Івана Франка у Відні» – низка заходів з розвитку 

українознавчих досліджень у Відні та встановлення  пам’ятної дошки 

І.Франку у Віденському університеті; 

«Український дім в Австрії» – стажування молодих вчених в 

Австрії та проведення українсько-австрійських семінарів з різних 

наукових напрямів; 

«Гетьманська доба в Україні» – участь у виданні спогадів гетьмана 

П.Скоропадського та його доньки О.Отт-Скоропадської; 

«Григорій та Теодор Костюк у США» – про співпрацю України та 

США в гуманітарній та космічній галузях;  

«Елітарна світлиця» – проведення засідань наукового клубу в 

Київському міському будинку вчителя з актуальних наукових і 

суспільних проблем. 

Слід відзначити також успішну діяльність Комітету із залучення 

закордонних вчених українського походження до співпраці з установами 

НАН України. Загалом Комітету за роки його існування вдалось, 

незважаючи на обмежені фінансові та матеріальні ресурси, отримати 

ґрунтовні й практично значимі для суспільства і держави результати.  

Разом з тим, беручи до уваги зміни, що сталися останнім часом у 

складі Комітету, та зважаючи на впровадження в НАН України нових 

перспективних форм співпраці українських вчених із закордонними 

колегами, подальша діяльність Комітету як координаційного та 

консультативного органу при НАН України потребує вдосконалення. 

Президія НАН України постановляє: 

1. Доповідь голови Українського міжнародного комітету з питань 

науки і культури при НАН України академіка НАН України Я.С.Яцківа 

про підсумки діяльності Комітету взяти до відома.  

2. Схвалити діяльність Українського міжнародного комітету з 

питань науки і культури при НАН України у 1990–2015 рр. 

3. Відзначити важливість здобутків Комітету для розвитку 

української науки і налагодження плідних творчих контактів НАН 

України із провідними закордонними науковими центрами та 

дослідниками.   

4. Оголосити академіку НАН України Я.С.Яцківу подяку за 

багатолітню плідну працю на посаді голови Комітету.  

5. Голові Комітету академіку НАН України Я.С.Яцківу:  

5.1. Вжити заходів щодо висвітлення результатів діяльності 

Комітету за 25 років, зокрема провести:  

– засідання «Елітарної світлиці», присвячене 25-річчю створення 

Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при 

НАН України; 
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– презентацію книги Я.С.Яцківа, М.Г.Желєзняка, І.Ю.Ізотової 

«Наука і культура України: долаючи кордони».  

5.2. Спільно з Відділом наукових і керівних кадрів НАН України 

підготувати пропозиції щодо нагородження відзнаками НАН України 

членів Комітету, які зробили вагомий внесок у його діяльність.  

5.3. До 01.07.2015 подати пропозиції щодо оновлення складу 

Комітету та напрямів його діяльності на 2015-2019 рр.  

6. Погодити пропозицію голови Комітету академіка НАН України 

Я.С.Яцківа щодо визначення Головної астрономічної обсерваторії НАН 

України базовою установою Комітету.  

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України.                                                        
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