
Президія НАН України розглянула 

 

 

На початку чергового засідання Президії НАН України                          

19 грудня 2018 року головуючий Перший віце-президент НАН України 

академік НАН України А.Г.Наумовець привітав присутнього у залі 

народного депутата України, першого заступника Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти О.В.Співаковського                           

і вручив йому Памʼятну відзнаку до 100-річчя НАН України.  

О.В.Співаковський за дорученням Верховної Ради України передав 

державні нагороди та нагороди Верховної Ради України визначним ученим 

Національної академії наук України, подякувавши нагородженим за роботу й 

висловивши впевненість, що їхня наукова діяльність сприятиме подальшій 

розбудові України.   

Потому Перший віце-президент НАН України академік НАН України 

А.Г.Наумовець вручив групі науковців державні нагороди та нагороди 

Кабінету Міністрів України, поздоровив усіх нагороджених і побажав                       

їм успіхів. 

 

*** 
 

Далі учасники засідання заслухали і обговорили доповідь академіка-

секретаря Відділення економіки НАН України, директора Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України академіка 

НАН України Е.М.Лібанової про основні положення Національної доповіді 

«Українське суспільство: міграційний вимір». 

 

В обговоренні взяли участь Перший віце-президент НАН України 

академік НАН України А.Г.Наумовець, Міністр соціальної політики України 

А.О.Рева, уповноважена Верховної Ради України з прав людини 

Л.Л.Денісова, генеральний директор Федерації роботодавців України 

Р.В.Іллічов, виконавчий радник Представництва Міжнародної організації 

міграції в Україні С.А.Шкльода, директор Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С.Яцків, голова 

Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, 

генеральний директор Державної наукової установи «Науково-технологічний 

комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академік НАН України 

В.П.Семиноженко, заступник Міністра освіти і науки України доктор фізико-

математичних наук М.В.Стріха, радник Президії НАН України академік НАН 

України І.М.Дзюба, Віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України академік НАН України С.І.Пирожков, 

академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік 

НАН України В.М.Локтєв, заступник академіка-секретаря Відділення 

загальної біології НАН України, директор Державної установи «Інститут 

еволюційної екології НАН України» академік НАН України В.Г.Радченко. 
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Головуючий на засіданні нагадав, що починаючи з 2009 року Секцією 

суспільних і гуманітарних наук НАН України на постійній основі 

здійснюється підготовка у формі Національних доповідей концептуальних 

документів щодо найбільш актуальних проблем розвитку держави та 

суспільства. 

Цьогорічна Національна доповідь «Українське суспільство: 

міграційний вимір» була присвячена архіважливому питанню не тільки для 

української держави і суспільства, а й для всього світового співтовариства.             

В ній ґрунтовно розкрито проблемні питання трудової, освітньої, внутрішньої 

та вимушеної міграції. Важливим елементом доповіді стало висвітлення 

проблем імміграції – питання що спровокувало значні трансформації у 

суспільствах країн ЄС і найближчим часом гостро постане перед 

українською державою та суспільством. 

Як наголошувалося, міграція стала ключовим проявом процесу 

глобалізації, що має об’єктивний характер. Виходячи з цього основне 

завдання державної міграційної політики має полягати у забезпеченні 

найповнішого використання позитивного потенціалу міграції водночас із 

мінімізацією її негативних наслідків. 

Відзначалося, що представлені у доповіді конкретні пропозиції щодо 

заходів зі зменшення відтоку населення, сприяння поверненню мігрантів, 

заохочення імміграції працівників в інтересах національної економіки та їх 

інтеграції в українське суспільство переконливо свідчать про здатність 

фахівців НАН України дієво забезпечувати аналітичний супровід вирішення 

важливих питань міграційної політики нашої держави. 

Було висловлено думку, що доповідь заслуговує на високу оцінку                         

і має бути у стислі строки представлена органам державної влади України                  

та міжнародним організаціям, а також широко висвітлена у засобах масової 

інформації. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України призначила директорів наукових 

установ НАН України; заслухала інформацію Віце-президента НАН України 

академіка НАН України А.Г.Загороднього про розмір стипендій Президента 

України для молодих вчених; затвердила відповідальних від НАН України              

за виконання завдань, передбачених рішенням Спільного засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної 

академії наук України від 17 жовтня 2018 року; погодила зміни до Порядку 

формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень                       

в Національній академії наук України й Положення про цільові програми 

наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) 

проекти НАН України; заслухала інформацію головного вченого секретаря 
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НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова про показники 

фінансування НАН України у 2019 році, прийняла рішення про часткові 

зміни у складі членів Бюро Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України; ухвалила скориговані 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 р.; також було розглянуто низку кадрових і 

організаційних питань й прийнято рішення про нагородження відзнаками 

Національної академії наук України.  

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


