
Наукові і практичні результати Українського міжнародного 
комітету з питань науки і культури при НАН України 

На черговому засіданні Президії НАН України члени Президії HAH 
України та запрошені заслухали й обговорили доповідь голови Українського 
міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України (далі – 
Комітет) академіка НАН України Я. Яцківа про основні наукові і практичні 
результати, одержані за час його багатолітньої плідної діяльності.  

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, академік-
секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, 
директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України академік 
НАН України М. Жулинський, директор Інституту археології НАН України 
академік НАН України П. Толочко, в. о. директора Інституту 
енциклопедичних досліджень НАН України кандидат філологічних наук 
М. Железняк, директор Інституту української мови НАН України доктор 
філологічних наук П. Гриценко.  

Президія НАН України відзначила, що у доповіді та виступах у її 
обговоренні було висвітлено багаторічну діяльність Комітету з налагодження 
співпраці українських учених з науковими і культурними осередками 
багатьох країн світу.  

Створений у 1990 р. Комітет став ефективним форумом взаємодії 
вітчизняних та зарубіжних учених і творчої інтелігенції, зробив вагомий 
внесок у розвиток міжнародних наукових зв’язків академії і держави в 
цілому.  

Реалізація Комітетом низки унікальних українознавчих та видавничих 
проектів отримала широкий суспільний резонанс в Україні та за кордоном, 
сприяла утвердженню високого авторитету вітчизняної науки у світовому 
науковому просторі.  

Зазначалося, що за 25 років, які пройшли від часу створення 
Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН 
України, нові міжнародні зв’язки академії, багато в чому завдяки плідній 
діяльності Комітету та його голови академіка НАН України Я. Яцківа, значно 
розширились, з’явилися нові перспективні форми співпраці українських 
учених із закордонними колегами.  

Підсумовуючи розгляд питання, Президія НАН України позитивно 
оцінила роботу Українського міжнародного комітету з питань науки і 
культури при НАН України та констатувала, що завдання, покладені на 
Комітет, успішно виконані в повному обсязі.  

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови (Прес-
реліз за підсумками засідання Президії НАН України 3 червня 2015 р. // 
Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua).  


