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Щодо перебування іноземного члена НАН України С. Ю. Глазьєва у 

складі НАН України 

 

Президія НАН України на своєму засіданні 14 вересня 2016 р. 

розглянула питання щодо перебування у складі НАН України іноземного 

члена академії  С. Глазьєва, якого було обрано в 2009 р. за спеціальністю 

«теорія економічного розвитку»  (Національна академія наук України). 

В останні роки, позначені загостренням українсько-російських відносин, 

анексією Росією Автономної Республіки Крим та російською агресією на 

Донбасі, різкий осуд наукової громадськості України викликали заяви і дії             

С. Глазьєва, спрямовані на підрив суверенітету та порушення територіальної 

цілісності України. 

Президія НАН України констатувала, що антиукраїнська діяльність               

С. Глазьєва як іноземного члена НАН України завдає значної шкоди 

авторитету НАН України і загалом  суперечить споконвічній гуманній місії 

науки в суспільстві. Представники як української, так і російської наукової 

громадськості мають дотримуватися при оцінці подій, що відбуваються в 

Україні та в українсько-російських взаєминах, зважених підходів, 

пам’ятаючи, що вищою метою у відносинах між нашими країнами є мир і 

процвітання на засадах діалогу та співпраці.  

Президія НАН України зазначила, що НАН України неодноразово 

засуджувала антиукраїнські висловлювання та заклики С. Глазьєва до 

військових дій проти України, про що офіційно повідомляла Російську 

академію наук, розміщувала відповідні звернення у засобах масової 

інформації. Членами НАН України, зокрема, провідними ученими Відділення 

економіки НАН України порушувалося питання про позбавлення С. Глазьєва 

статусу іноземного члена НАН України та виключення його зі складу 

академії.    

Було наголошено, що відповідно до п. 5.18 Статуту НАН України 

дійсний член (академік), член-кореспондент та іноземний член НАН України 

може бути позбавлений свого статусу (виключений зі складу НАН України) 

за рішенням Загальних зборів НАН України: 

– за власним бажанням – на підставі особистої заяви; 

– у випадку неодноразового грубого порушення вимог Статуту НАН 

України або вчинення дій, які завдали значної шкоди авторитетові НАН 

України – на підставі подання відповідного відділення НАН України або 

Президії НАН України. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2538


У новій редакції Статуту НАН України зазначено також (п. 6.1), що 

члени НАН України зобов’язані дотримуватись норм наукової етики, 

особистим прикладом сприяти підвищенню престижу наукової діяльності та 

авторитету НАН України. 

С. Глазьєв відмовився подати заяву про вихід зі складу НАН України, 

незважаючи на відкрите звернення Відділення економіки НАН України до 

нього з відповідним закликом у 2014 р. 

Зважаючи на це та враховуючи обговорення питання щодо перебування 

іноземного члена НАН України С. Глазьєва у складі НАН України на сесії 

загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України 13.04.2016 р., 

подання Бюро Відділення економіки НАН України з цього питання  від 

13.09.2016 р., Президія НАН України засудила антиукраїнську діяльність               

С. Глазьєва та визнала, що вона є несумісною з принципами діяльності і 

статутними завданнями НАН України й завдає значної шкоди авторитетові 

НАН України, дискредитує високе звання іноземного члена НАН України. 

Відділенню економіки НАН України, як того вимагає Статут НАН 

України, доручено розглянути на сесії загальних зборів відділення питання 

щодо виключення іноземного члена НАН України С. Глазьєва зі складу НАН 

України. 

 


