
Учасники засідання президії НАН України заслухали та обговорили 

звітну доповідь віце-президента НАН України, голови Секції суспільних 

і гуманітарних наук НАН України академіка НАН України В. Гейця про 

підсумки виконання цільових комплексних програм наукових 

досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та 

соціокультурної трансформації українського суспільства у першій 

чверті ХХІ ст.» та «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні 

виклики для України». 

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

секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії 

та соціальних досліджень НАН України академік НАН України Е. Лібанова, 

перший заступник керівника Головного управління з питань економічної 

політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента 

України В. Комаров, академік-секретар Відділення історії, філософії та права 

НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені  

В. І. Вернадського академік НАН України О. Онищенко, перший заступник 

міністра юстиції України І. Ємельянова, академік-секретар Відділення 

літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України академік НАН України                            

М. Жулинський, перший заступник міністра культури України, віце-президент 

Національної академії мистецтв України академік НАМ України                             

Ю. Богуцький. 

Проблеми, які розглянула президія НАН України, належать до 

першорядних для розвитку соціогуманітарних наук. Кризова ситуація в 

сучасному світі багато в чому по-новому поставила питання про їхню роль в 

обґрунтуванні накреслених керівництвом держави планів всебічної 

модернізації суспільства, виходу держави на шляхи зростання в нових 

якісних характеристиках, що визначатимуть цивілізаційний поступ ХХІ ст. 

Для України на сучасному етапі її розвитку особливого значення набуває 

утвердження високих стандартів рівня життя, побудови громадянського 

суспільства й правової держави. 

Доповідь академіка НАН України В. Гейця і виступи в її обговоренні 

показали, що здійснені установами Секції суспільних і гуманітарних наук 

НАН України в межах завершених програм дослідження, впровадження їх 

результатів у практику економічного, політичного, культурного життя, а 

також плани секції на майбутнє є відповіддю, цілком адекватною новим 

умовам і завданням. 

Досвід показав, що в Україні лише зусиллями академічної науки можуть 

створюватися прогностичні і програмні документи, які найбільш глибоко й 



неупереджено розкривають загальну картину і головні завдання, що стоять 

перед державою. 

Водночас, як відзначалося, реалізація нових дослідницьких задумів 

потребує залучення до науково-організаційної роботи широкого активу 

провідних учених, формування численних міжінститутських творчих 

колективів, організації постійно діючих наукових семінарів та інших форм 

спілкування спеціалістів. Отже, академії і насамперед Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України слід продовжити наполегливу працю щодо 

надання дієвого концептуально-прогностичного та науково-інформаційного 

супроводу реалізації державної політики. 

Було наголошено, що всім установам секції слід звернути увагу також на 

пошук дієвих форм співпраці на постійних засадах з органами державної 

влади, місцевого самоврядування, діловими колами, громадськими 

організаціями, без чого неможливо забезпечити адресність розробок, 

втілення їх у політичні та управлінські рішення (Прес-реліз за підсумками 

засідання президії НАН України 26 грудня 2012 р. // Національна академія 

наук України (http://www.nas.gov.ua). 

 

 


