
15 квітня 2009 року відбулася звітна сесія Загальних зборів 

Національної академії наук України. 

15  квітня  2009   

   

У роботі сесії Загальних зборів взяв участь Президент України 

В. А. Ющенко. У своїй промові він наголосив, що в умовах, коли Україна, як 

і увесь світ, переживає фінансово-економічну кризу, своє слово мають сказати 

українські науковці. За його словами «думка Національної академії наук 

сьогодні не просто важлива, науковці повинні бути арбітром, що показує 

об'єктивний стан і шляхи виходу з кризи, які політики через певні причини не 

можуть здійснити». В.А. Ющенко також закликав українських науковців 

активніше долучатися до роботи з оцінки наслідків фінансово-економічної 

кризи в нашій державі та вироблення механізмів її подолання. 

Президент акцентував увагу на важливій ролі Національної академії 

наук у розвитку соціогуманітарного напрямку, розповсюдженні гуманітарних 

наукових знань у суспільстві. Він дав високу оцінку значному внеску 

Академії у справу створення єдиного і цілісного гуманітарного простору 

України, відновлення історичної пам'яті, забезпечення повноцінного 

функціонування державної мови, підтримки української культури та 

мистецтва. В.А. Ющенко також окреслив коло проблем, які потребують більш 

активного залучення науковців НАН України. 

У роботі сесії взяли також участь іноземні гості, представники наукової 

громадськості, засобів масової інформації. 

Зі звітною доповіддю «Про основні підсумки діяльності Національної 

академії наук України в 2004-2008 роках» виступив президент НАН України 

академік НАН України Б. Є. Патон. 

У обговоренні Звіту про діяльність НАН України у 2008 році, доповіді 

президента НАН України академіка НАН України Б.Є.Патона взяли участь 

академіки НАН України Ю.І. Ізотов, В.М. Литвин, О.С. Бакай, В.П. Горбулін, 

Б.І Олійник, Ю.І. Якименко, В.М. Ворона, А.Г. Загородній, О.В. Палагін, 

В.Ф.Мачулін, Г.В. Книшов, С.П. Павлюк, чл.-кор. НАН України Д.С. Ківа, 

голова Центрального комітету профспілки працівників НАН України 

А.І.Широков. У свої виступах вони торкалися актуальних питань реалізації 

пріоритетних напрямів наукових досліджень та розробок, розвитку основних 

галузей промисловості України, розбудови соціальної сфери та протистояння 

кризовим процесам в економіці, співпраці з галузевими академіями наук та 

ряду інших проблем. 



За результатами обговорення було прийнято постанову Загальних 

зборів НАН України «Про діяльність НАН України у 2004-2008 роках та 

заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних 

зборах НАН України». Також на засіданні Загальних зборів схвалено проект 

Етичного кодексу вченого України. 

Відбулося вручення Золотих медалей ім. В.І.Вернадського НАН 

України академіку НАН України В.Г. Бар’яхтару та академіку РАН 

В. Г. Кадишевському, дипломів лауреатам премій імені видатних учених 

України. 

16 квітня Загальні збори НАН України продовжать свою роботу, під час 

якої відбудеться важлива для Академії подія – вибори президента НАН 

України. 
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