
 

ПРЕЗИДІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  212 
м.Київ                                                                                            23 04 2020 р. 

Про затвердження переліку проєктів  

цільової програми наукових досліджень НАН України  

«Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні»,  

що будуть виконуватись у 2020 році 
 
 

На виконання розпорядження Президії НАН України від 31.01.2020 

№ 82 «Про проведення конкурсу проєктів цільової програми наукових 

досліджень НАН України «Суспільний ідеал і політичні інтереси в 

Україні» в 2020 році» та відповідно до постанови Президії НАН України 

від 18.12.2019 № 339 «Про затвердження розподілу бюджетного 

фінансування НАН України на 2020 рік»: 

1. Затвердити за поданням Наукової ради цільової програми 

наукових досліджень НАН України «Суспільний ідеал і політичні 

інтереси в Україні» (далі – Програма) перелік відібраних за конкурсом 

проєктів, що будуть виконуватися у 2020 році в рамках Програми, та 

обсяги їх фінансування (додаються). 

2. Установам НАН України – виконавцям проєктів Програми:  

2.1. У двотижневий строк підготувати та подати до Президії НАН 

України договори на виконання робіт за проєктами Програми у 2020 році, 

оформлені згідно з додатком 4 до Порядку формування тематики та 

контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії 

наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 

19.12.2018 № 339. 

2.2. У тижневий строк відповідно до укладених договорів: 

- внести зміни до тематичних планів установ на 2020 рік; 

- подати до відповідного відділення НАН України один примірник 

договору, укладеного з виконавцями робіт на 2020 рік, та копію 

реєстраційної картки НДР і ДКР (РК); 

- подати до Відділу фінансово-економічного забезпечення 

діяльності НАН України один примірник договору, укладеного з 

виконавцями робіт на 2020 рік, та копію реєстраційної картки НДР і ДКР 

(РК). 

2.3. Забезпечити подання до 28.12.2020 до Наукової ради Програми 

звітів про виконання проєктів Програми у 2020 році. 

2.4. Після закінчення строку виконання проєктів оприлюднити 

інформацію про результати їх виконання на веб-сайтах установ та в ЗМІ.  
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3. З метою координації відповідних робіт та контролю за 

виконанням проєктів Програми доручити віце-президенту НАН України,  

голові Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академіку 

НАН України С.І.Пирожкову:  

3.1. Згідно з підпунктом 20.2 п. 20 Положення про порядок 

конкурсного відбору та звітності за науковими проєктами установ Секції 

суспільних і гуманітарних наук НАН України, затвердженого постановою 

Президії НАН України від 30.01.2019 № 28 (далі – Положення), укласти з 

установами НАН України – виконавцями проєктів Програми договори 

про виконання робіт за цими проєктами. 

3.2. Спільно з Науковою радою Програми забезпечити поточний 

контроль за виконанням проєктів та цільовим використанням відповідних 

бюджетних коштів. 

4. Науковій раді Програми: 

4.1. Впродовж десяти днів після підписання цього розпорядження 

забезпечити відповідно до п. 19 Положення розміщення на веб-сайті НАН 

України переліку відібраних за конкурсом проєктів. 

4.2. До 01.02.2021 розглянути звіти про виконання проєктів, оцінити 

відповідність отриманих результатів технічним завданням та договорам.  

5. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН 

України внести відповідні зміни до кошторисів та планів асигнувань на 

2020 рік наукових установ НАН України – виконавців проєктів. 

6. Встановити, що в разі неякісної підготовки та (або) 

несвоєчасного подання до Президії НАН України установами НАН 

України документації по проєктах за поданням Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України, Наукової ради Програми або Відділу 

фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України може 

розглядатися питання про призупинення поточного фінансування 

проєктів відповідних установ НАН України та (або) участі відповідних 

установ НАН України в подальших конкурсах Програми. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 
 

                    Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                     Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 
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Затверджено 

 розпорядженням Президії НАН України 

від 23.04.2020 р. № 212 

 

Перелік проєктів цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні»,  

що будуть виконуватись у 2020 році  
 

№ 

п/п 

Назва проєкту Установа НАН України –  

виконавець проєкту 

1 2 3 

 

Розділ «Теоретичне осмислення і концептуалізація категорій "суспільний ідеал" і "політичний інтерес"» 
 

1 Універсальні цінності як морально-етичний ідеал у ствердженні 

національних інтересів сучасного українського суспільства 

Інститут філософії  

ім. Г.С. Сковороди НАН України 

 
 

Розділ «Суспільні прагнення і соціальна та політична дійсність» 
 

2 Суспільні потреби та політична доцільність: досвід розв'язання 

суперечностей у країнах світу 

 

ДУ «Інститут всесвітньої історії 

НАН України» 

3 Політичне поле України в ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, 

політичні партії, громадські організації 

 

Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень  

ім. І.Ф.Кураса НАН України 
 

 

Розділ «Політичний менеджмент в Україні» 

 

4 Суспільний ідеал як культурний та інтелектуальний чинник 

формування української політичної нації 

 

Iнститут лiтератури  

ім. Т.Г. Шевченка НАН України 
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Розділ «Перспективи підпорядкування політичного процесу суспільним інтересам» 

 

5 Інформаційний чинник та соціокультурні механізми трансформацій 

суспільного ідеалу 

 

Національна бібліотека України  

ім. В.І.Вернадського 

 


