Президія НАН України розглянула
На черговому засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року члени
Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь
директора Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»
доктора історичних наук А.І.Кудряченка «Сучасні світосистемні трансформації
та стратегічні пріоритети зовнішньої політики України».
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, завідувач
відділу Інституту історії України НАН України член-кореспондент НАН
України, професор С.В.Віднянський, заступник директора департаменту країн
Близького Сходу та Африки Міністерства закордонних справ України
Ю.А.Пивоваров, заступник директора Національного інституту стратегічних
досліджень кандидат історичних наук, доцент В.М.Яблонський, академіксекретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор
Інституту історії України НАН України академік НАН України В.А.Смолій,
заступник міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук
М.В.Стріха, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН
України, генеральний директор Державної наукової установи «Науковотехнологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академік
НАН України В.П.Семиноженко, директор Головної астрономічної
обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С.Яцків, почесний
директор Інституту археології НАН України академік НАН України
П.П.Толочко.
Як зауважила Президія НАН України, у доповіді висвітлено широке коло
проблем, пов’язаних із вивченням сучасних світосистемних трансформацій та
стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України, що зумовлено, перш за
все, їх відчутним впливом на розв’язання актуальних завдань інтеграції країни
до світової спільноти.
Відзначалося, що провідну роль у розробленні цієї тематики відіграють
академічні установи, зокрема інститути всесвітньої історії, історії України,
політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. Цими установами
підготовлено значну кількість ґрунтовних наукових праць, у яких розкрито
різнопланові аспекти входження країни у світове співтовариство, здійснюється
оперативне надання пропозицій до органів державної влади та
зовнішньополітичного відомства України з актуальних питань міжнародних
відносин.
Було підкреслено значущість змін, що відбуваються у світі, які помітно
зростають та ставлять перед академічною наукою кардинально нові завдання,
зокрема в частині всебічного осмислення шляхів адаптації та інтеграції України
до сучасного світу, розроблення механізмів взаємодії органів державної влади і
організацій громадянського суспільства у просуванні стратегічних пріоритетів
зовнішньої політики держави.
Висловлювалася думка, що на нинішньому етапі необхідно поглибити
дослідження широкого спектра глобальних змін, тенденцій розвитку
цивілізаційних процесів, проблем і перспектив зміцнення позицій України на
міжнародній арені.

Тому особливого значення набуває розширення співпраці академічних
інститутів з іншими науковими установами, зокрема Національним інститутом
стратегічних досліджень, вищими навчальними закладами, Міністерством
закордонних справ України.
Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови.
***
Крім того, Президія НАН України затвердила плани редакційної
підготовки та випуску видавничої продукції Державним підприємством
«Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН
України» та Видавничим домом «Академперіодика» НАН України за бюджетні
кошти у 2018 році; заслухала інформацію про засідання Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій під головуванням Прем’єрміністра України В.Б.Гройсмана; прийняла рішення про оголошення конкурсу
на заміщення посад керівників наукових установ Секції фізико-технічних і
математичних наук НАН України, Секції хімічних і біологічних наук НАН
України, Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, директорів
наукових центрів НАН України та МОН України і керівника Центру наукових
досліджень та викладання іноземних мов НАН України; підбила підсумки
оцінювання ефективності діяльності окремих наукових установ НАН України
в 2016 році за методикою, схваленою й рекомендованою до апробації
постановою Президії НАН України від 03.02.2016 № 22 та затвердила звіт і
рекомендації відповідної Постійної комісії НАН України; схвалила проект
Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених у
державному бюджеті Національній академії наук України для підтримки
розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень, за бюджетною
програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень»;
заслухала інформацію про розмір стипендій Президента України для молодих
учених на 2018 рік; призначила керівником проекту науково-дослідних робіт
«Нейродегенеративні, запальні та тромбогенні прояви атеросклерозу в моделі
in vivo» наукового співробітника Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН України кандидата біологічних наук В.О.Чернишенка; визначила терміни
проведення Загальних зборів НАН України по виборах дійсних членів
(академіків) і членів-кореспондентів Національної академії наук України;
розглянула питання про хід виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27.12.2017 № 992-р «Про затвердження плану заходів щодо
відзначення 100-річчя Національної академії наук»; ухвалила Положення про
Пам’ятну відзнаку на честь 100-річчя Національної академії наук України та
опис її нагрудного знака, а також погодила рішення про заснування Ювілейної
почесної грамоти; затвердила план підготовки питань для розгляду на
засіданнях Президії НАН України у 2018 році; підтримала пропозицію щодо
вирішення питання про належний догляд за місцем поховання Івана Пулюя
(м.Прага, Чехія); також було розглянуто низку кадрових і організаційних
питань та прийнято рішення про нагородження відзнаками Національної
академії наук України.
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