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Засідання Президії НАН України 

На черговому засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 р. члени 

Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

директора Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» 

доктора історичних наук А. Кудряченка «Сучасні світосистемні трансформації 

та стратегічні пріоритети зовнішньої політики України» (Національна академія 

наук України). 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, завідувач 

відділу Інституту історії України НАН України член-кореспондент НАН 

України, професор С. Віднянський, заступник директора департаменту країн 

Близького Сходу та Африки Міністерства закордонних справ України 

Ю. Пивоваров, заступник директора Національного інституту стратегічних 

досліджень кандидат історичних наук, доцент В. Яблонський, академік- 

секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор 

Інституту історії України НАН України академік НАН України В. Смолій, 

заступник міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук 

М. Стріха, 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. Семиноженко, директор Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України академік НАН України Я. Яцків, почесний директор Інституту 

археології НАН України академік НАН України 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, 

насамперед, 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 і 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. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx?MeetingID=292&MeetingYear=2018
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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. 

 


