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Засідання Президії НАН України 

 

Учасники чергового засідання Президії НАН України заслухали і 

обговорили доповідь віце-президента НАН України, голови Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України академіка НАН України С. Пирожкова та 

виступи керівників цільових комплексних програм наукових досліджень НАН 

України: директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України», керівника програми «Модернізація українського суспільства і 

економіки в контексті викликів ХХІ століття» академіка НАН України 

В. Гейця, керівника програми «Гуманітарні технології як чинник суспільних 

перетворень в Україні» академіка НАН України О. Онищенка, директора 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України, керівника програми «Громадянське суспільство, особа, держава: 

національний досвід і потенціал взаємодії» члена-кореспондента НАН України 

О. Рафальського, академіка-секретаря Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України, директора Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України, керівника програми «Модернізація 

соціокультурної сфери в Європі та Україні» академіка НАН України 

М. Жулинського про основні наукові і практичні результати, одержані в 

результаті виконання програм протягом 2011–2015 рр.  (Національна академія 

наук України). 

Президія НАН України зауважила, що глибоке осмислення сучасного стану 

і перспектив розвитку українського суспільства, новітніх політико- правових і 

соціально-економічних трансформацій в Україні дозволило отримати вагомі 

здобутки у виробленні концептуальних підходів до розв’язання комплексу 

складних проблем у політичній, економічній та культурній сферах нашої 

країни.  

Зокрема, фахівцями НАН України підготовлено ґрунтовні пропозиції щодо 

моделювання сценаріїв розвитку вітчизняної економіки, модернізації 

виробничої сфери та регулювання інвестиційних процесів, визначення шляхів 

модернізації політичної системи України.  

Розроблено рекомендації щодо механізмів державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства, розв’язання регіональних, міжетнічних 

та міжконфесійних суперечностей, протидії сепаратизму та антиукраїнській 

пропаганді.  

Разом з тим, як було наголошено, на сучасному етапі треба активізувати 

діяльність Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у вирішенні 

найбільш актуальних проблем розвитку держави і суспільства. В тому числі, 

необхідно приділити більше уваги розробленню дієвих механізмів досягнення 

національної консолідації, інтеграції Донбасу і Криму у політико-правовий і 
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соціокультурний простір України, підготовці конкретних пропозицій, 

спрямованих на вирішення завдань реконструкції економіки України, 

забезпечення збалансованості економічного та соціального розвитку.  

Було прийнято проект постанови з цього питання.  

 


