
Президія НАН України розглянула 

 

 

 

 

На черговому засіданні Президії НАН України 26 лютого 2020 року                  

члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

віце-президента НАН України академіка НАН України С.І.Пирожкова                      

про основні положення Національної доповіді НАН України 

«Євроатлантичний вектор України». 

 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, президент 

Громадської організації «Українська асоціація зовнішньої політики», 

Надзвичайний і Повноважний Посол України В.Д.Хандогій, директор 

Національного інституту стратегічних досліджень доктор політичних наук, 

професор О.В.Литвиненко, заступник Міністра закордонних справ України, 

Надзвичайний і Повноважний Посол України Є.В.Божок, почесний директор 

Інституту археології НАН України академік НАН України П.П.Толочко, 

перший віце-президент НАН України академік НАН України В.П.Горбулін, 

академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН 

України В.М.Локтєв, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної 

хімії ім.В.І.Вернадського НАН України академік НАН України А.Г.Білоус, 

президент Національної академії педагогічних наук України академік НАН 

України, академік НАПН України В.Г.Кремень. 

 

Як було наголошено, Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН 

України на постійній основі здійснюється підготовка у формі Національних 

доповідей концептуальних документів щодо найбільш актуальних проблем 

розвитку української держави та суспільства. У черговій Національній доповіді 

ґрунтовно досліджено загальний стан, тенденції і перспективи відносин 

України з євроатлантичними структурами. 

Відзначалося, що на сучасному етапі трансформацій України необхідно 

визначити оптимальні шляхи її цивілізаційного розвитку на основі 

європейських цінностей і стандартів, забезпечити розроблення дієвих 

механізмів гарантування національної безпеки. 

Оцінюючи колективну працю науковців Академії, Президія НАН 

України зауважила, що вона є вагомим фаховим внеском у проведення 

загальнонаціональних дискусій та пошук суспільного консенсусу із 

зазначених питань. Представлені у доповіді висновки щодо політико-правових 

та соціокультурних аспектів євроатлантичної інтеграції України, пропозиції та 

рекомендації фахівців Академії стосовно розроблення стратегії входження 

держави в євроатлантичний цивілізаційний простір мають важливе науково-

теоретичне і практичне значення.  
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Було висловлено думку, що доповідь заслуговує на високу оцінку і має 

бути у стислі строки представлена виконавцями органам державної влади 

України та громадським організаціям, а також широко висвітлена у засобах 

масової інформації. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

 

*** 

 

Далі Президія НАН України заслухала й обговорила доповідь директора 

Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України члена-кореспондента 

НАН України А.М.Єрмоленка «Спадщина Г.С.Сковороди і сучасність                         

(до 300-річчя від дня народження)». 

 

У доповіді було висвітлено широке коло проблем, пов’язаних з різними 

сторонами спадщини Григорія Савича Сковороди, її дослідженням та 

значенням для сучасності.  

Відзначалося, що установи НАН України зробили вагомий внесок                            

у збереження та наукове дослідження спадщини Г.С.Сковороди, видання його 

творів, актуалізацію та популяризацію філософських ідей видатного 

українського мислителя. 

Разом із тим було наголошено, що на сучасному етапі, коли 

надзвичайної ваги набувають питання української національної ідентичності, 

українських культурних традицій та інтеграції України в європейський 

культурний та політичний простір, необхідним є активізація участі наукових 

установ та фахівців Академії в забезпеченні подальшої актуалізації й 

популяризації спадщини Г.С.Сковороди і його ідей. Це сприятиме 

формуванню сучасного образу української культури як невід’ємного 

складника європейської цивілізації, активізації співпраці із зарубіжними 

ученими та утвердженню міжнародного авторитету вітчизняної гуманітарної 

науки.  

 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 

 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України присвоїла звання «Почесний доктор 

Національної академії наук України» голові науково-технічної ради                        

ПрАТ «Укргідроенерго» кандидату технічних наук, професору С.І.Поташнику 

за вагомий внесок у розвиток науки, суспільний прогрес, забезпечення миру, 

взаєморозуміння й співробітництва між народами; з метою збереження 

існуючого рівня регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
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відносин в установах, організаціях і на підприємствах НАН України прийняла 

рішення продовжити протягом 2020 року дію галузевої Угоди між 

Національною академією наук України і Профспілкою працівників 

Національної академії наук України на 2018–2019 роки; ухвалила список 

молодих вчених НАН України, які стали переможцями конкурсу на здобуття 

стипендій Президента України для молодих вчених на поточні вакансії; 

підтримала проект Звіту про діяльність Національної академії наук України                 

у 2019 році й доручила головному вченому секретарю НАН України академіку 

НАН України В.Л.Богданову доопрацювати і забезпечити його розсилання 

науковим установам та членам Національної академії наук України; схвалила 

програму та план заходів з організації і проведення звітних сесій загальних 

зборів відділень НАН України та Загальних зборів НАН України,                                      

які відбудуться 13–14 квітня 2020 року; погодила квоти делегування наукових 

працівників наукових установ НАН України, що входять до складу відділень 

НАН України, та установ при Президії НАН України для участі у сесії 

Загальних зборів НАН України 14, 15 та 17 квітня 2020 року; затвердила 

головним редактором журналу «Процеси лиття» завідувача відділу Фізико-

технологічного інституту металів та сплавів НАН України академіка НАН 

України В.І.Дубодєлова й оголосила подяку члену-кореспонденту НАН 

України А.В.Нарівському за плідну працю на посаді головного редактора 

цього журналу; затвердила головним редактором журналу «Мовознавство» 

завідувача відділу Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України 

члена-кореспондента НАН України О.О.Тараненка та оголосила подяку 

академіку НАН України В.Г.Скляренку за плідну працю на посаді головного 

редактора цього журналу; заслухала інформацію академіка-секретаря 

Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, 

директора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України академіка НАН 

України С.В.Комісаренка про поширення й ризики нового коронавірусу 

COVID-19 та активну участь установ НАН України у роботі із розроблення 

заходів з подолання загрози захворювання; також було розглянуто низку 

кадрових і організаційних питань й прийнято рішення про нагородження 

відзнаками Національної академії наук України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


