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Про підсумки діяльності Секції
суспільних і гуманітарних наук
НАН України у 2009–2014 роках

Заслухавши
та
обговоривши
доповідь
віце-президента
Національної академії наук України, голови Секції суспільних і
гуманітарних наук НАН України академіка НАН України В.М.Гейця та
співдоповіді академіків-секретарів відділень економіки НАН України
академіка НАН України Е.М.Лібанової, історії, філософії та права НАН
України академіка НАН України О.С.Онищенка, літератури, мови та
мистецтвознавства
НАН
України
академіка
НАН
України
М.Г.Жулинського, Президія НАН України відзначає, що звітний період
ознаменувався значними творчими здобутками вітчизняної академічної
соціогуманітаристики, її відчутним внеском в осмислення всього
комплексу складних і суперечливих проблем, кризових явищ,
породжених новітніми реаліями сьогодення, викликами та загрозами для
громадянського суспільства, розбудови державного, соціальноекономічного і суспільно-політичного життя країни, піднесення науки,
освіти і культури, гуманітарної сфери в цілому.
Важливе місце в діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук
НАН України належить виробленню стратегічних прогнозів та моделей
економічного розвитку, концептуальних підходів до попередження і
подолання кризових тенденцій, розв’язання нагальних проблем
українського суспільства. Установами Секції багато зроблено в напрямі
наукового обґрунтування шляхів розбудови держави і громадянського
суспільства,
вдосконалення
законодавчої
бази
суспільних
трансформацій в Україні, розкриття змісту та прогнозування наслідків
внутрішніх інституційних трансформацій соціально-економічної
системи України у взаємозв’язку із ризиками, пов’язаними з
перспективами вступу країни до міжнародних інтеграційних об’єднань,
дослідження проблем ліквідації структурних диспропорцій у вітчизняній
економіці, розвитку людського потенціалу, визначення пріоритетних
напрямів модернізації економіки і суспільства, розроблення моделей
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глибокого і всебічного реформування державних і суспільних інститутів,
обґрунтування шляхів розв’язання регіональних, міжетнічних та
міжконфесійних
суперечностей,
підвищення
ефективності
конституційно-правового регулювання суспільних відносин.
Найважливішим прикладом такої діяльності є започаткування з
2009 року практики підготовки Секцією суспільних і гуманітарних наук
Національних доповідей з найактуальніших суспільно-політичних,
соціально-економічних та культурних питань розвитку українського
суспільства: «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу
та держави» (2009 р.), «Новий курс: реформи в Україні 2010–2015»
(2010 р.), «Національний суверенітет України в умовах глобалізації»
(2011 р.), «Сталий людський розвиток: збереження справедливості»
(2012 р.), «Інноваційна Україна 2020» (2014 р.). Згадані Національні
доповіді отримали високу суспільну та фахову оцінку, про що свідчить
значна кількість посилань у різноманітних публікаціях, аналітичних
оглядах тощо.
В ході проведення досліджень у звітному періоді розкрито логіку
історичного розвитку і зміст взаємозв’язку інститутів ринку і держави як
комплементарних підвалин сучасної економіки, що слугують основою
для вирішення базових суперечностей та подолання диспропорцій
системи господарювання в Україні. Обґрунтовано теоретичні засади та
розвинуто методологічні підходи до виявлення небезпечних
макроекономічних дисбалансів в Україні за сучасних нестабільних умов
розвитку світової та вітчизняної економіки,
виконано сценарне
прогнозування розвитку макроекономічної ситуації з використанням
розроблених економіко-математичних моделей.
Обґрунтована необхідність інституційно-ціннісних трансформацій
в контексті подолання суспільства споживання та кризи соціальної
держави. Встановлено внутрішню логіку ґенези наукових підходів та
практичного світогляду для забезпечення збалансованості освітньої
функції держави з іншими, а також визначено принципи повноти їх
реалізації. Розроблено модель міжпоколінської узгодженості ціни та
цінності поточних способів реалізації освітньої функції держави.
Проведена оцінка демографічних втрат України внаслідок голоду
1932–1934 років, які дорівнюють 4,5 млн., у тому числі 3,9 млн. осіб
через надсмертність та 0,6 млн. втрат ненародженими. В рамках
виконання завдань, покладених на НАН України Указом Президента
України від 19.08.2013 № 430/2013 «Про заходи у зв’язку з 80-ми
роковинами Голодомору 1932–1933 років в України», проведено
Міжнародну наукову конференцію «Голод в Україні у першій половині
ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923 рр., 1932–1933 рр.,
1946–1947 рр.)» (м.Київ, 20–21 листопада 2013 р.).
Визначено ризики та переваги для промислового виробництва від
впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також
пропозиції щодо шляхів неомодернізації вітчизняної промисловості.
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Розвинуто методологію прогнозування структурних зрушень в економіці
України
внаслідок
інтеграційних
процесів
та
сформовано
середньостроковий прогнозний сценарій розвитку національної
економіки, виходячи з умов імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Обґрунтовано доцільність переходу від галузевого управління до
державного регулювання економічним розвитком на основі
запровадження управління, що базується на законодавчо визначених
національних пріоритетах та затверджених інноваційно-інвестиційних
проектах. Розроблено науково-методичний підхід до оцінки обсягів
тіньової економіки на регіональному рівні. Розроблено та реалізовано
інформаційне забезпечення виконання проекту – базу даних для
реалізації комплексу економіко-математичних моделей тіньової
економіки на регіональному рівні.
Актуалізовано проблему втрати державного контролю над
стратегічно важливими підприємствами базових галузей промисловості,
що забезпечують економічний суверенітет України. Обґрунтовано
доцільність розширення системи гарантій прав українського народу на
об’єкти права власності, що становлять основу економічного
суверенітету. Зокрема, запропоновано впровадити у правовий обіг
категорію «суспільне надбання» як позначення сукупності матеріальних
і нематеріальних благ, виняткові права на які належать українському
народу. Визначено принципи здійснення націоналізації, реквізиції,
конфіскації як спеціальних підстав припинення прав власності.
Сформовано теоретико-методологічні засади доктрини «зеленої»
економіки як необхідного важеля забезпечення сталого розвитку
України. Обґрунтовано концептуальні засади досягнення екологічної
безпеки України та її прикордонних регіонів в умовах євроінтеграції.
Значна увага приділялася дослідженню проблем консолідації
українського суспільства, демократизації та реформування політичної
системи України, розробленню політико-правових та соціокультурних
механізмів неконфліктного розв’язання назрілих суспільно-політичних
протиріч, утвердження в українському соціумі і політикумі цінностей
громадянського миру, солідарності та відповідальності. У фокусі
дослідницької уваги перебували суспільно-політичні зрушення і
трансформації в Україні, пов’язані з Революцією гідності, подіями в
Криму і на Донбасі, кризою українсько-російських відносин,
розгортанням процесів європейської інтеграції України.
Підготовлено рекомендації щодо ефективного застосування
наукового потенціалу вітчизняної соціогуманітаристики в процесах
модернізації держави і суспільства в Україні, забезпечення національних
інтересів в умовах глобалізації та співпраці з міжнародними
інтеграційними об’єднаннями. Розроблено системні пропозиції щодо
оптимізації взаємодії у тріаді «особа – суспільство – держава» в Україні
як одного з головних індикаторів розвитку країни та її соціуму з
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урахуванням історичного досвіду взаємовідносин державних і
суспільних інститутів. Проаналізовано практику функціонування
інститутів громадянського суспільства в умовах кардинальних
політичних змін в Україні, що відбулися в 2013–2014 роках. Особлива
увага приділялась аналізу ролі громадськості у процесах суспільної
консолідації в умовах нової політичної реальності, зовнішньої агресії та
посилення сепаратистських рухів.
Досліджено шляхи розвитку конституційного процесу в Україні на
сучасному етапі, проаналізовано проблеми правового регулювання
конституційно-правових інститутів, розроблено пропозиції щодо
напрямів удосконалення конституційного законодавства України.
Запропоновано концепцію регіональної політики в контексті
формування конвергентної моделі регіонального розвитку. Опрацьовано
проект Концепції адміністративно-територіальної реформи в Україні,
яка передбачає децентралізацію та розмежування функцій органів влади
різних рівнів на основі принципу субсидіарності, упорядкування
системи адміністративно-територіальних одиниць тощо. Запропоновано
модель нового адміністративно-територіального устрою України.
Здійснено моніторинг і моделювання ситуації в Україні щодо
децентралізації влади і управлінських повноважень.
Розроблено теоретичні моделі культурно-цивілізаційних взаємодій
у сучасному світі, визначено геополітичні, історичні і соціокультурні
особливості сучасного українського суспільства як чинників інтеграції
України до європейської спільноти та світу. На основі порівняльного
аналізу даних міжнародного моніторингу «Європейське соціальне
дослідження» визначено особливості соціальних змін в Україні та інших
країнах
Європи.
Досліджено
вплив
глобалізаційних
і
соціотрансформаційних процесів на стан політичної й соціонормативної
культури і характер міжетнічного спілкування, розроблено рекомендації
щодо вироблення ефективних регуляторів міжетнічних і політикомовних відносин в Україні.
На виконання указів Президента України та постанов Кабінету
Міністрів України, НАН України у межах напряму «енциклопедичні та
лексикографічні видання» на умовах державного замовлення Секція
виконувала протягом звітного періоду сім проектів: «Енциклопедія
історії України» в 10 томах, останній десятий том якої побачив світ
2013 року; шеститомна «Шевченківська енциклопедія», видання якої
завершено у 2014 році – році 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка; «Енциклопедія сучасної України» в 30 томах, з яких на
сьогодні видані 15; двадцятитомний «Словник української мови»
(вийшли з друку 1–5 томи), «Історія української культури» у 5 томах,
9 книгах, готуються «Франківська енциклопедія» в 7 томах та тритомна
«Енциклопедія міжнародного права», перший том якої вийде з друку
найближчим часом. Слід також відзначити появу 1-го, 2-го і 4-го томів
фундаментальної «Історії української літератури» у 12 томах.
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Установи та провідні вчені Секції взяли активну участь у
підготовці та виданні ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка
В.І.Вернадського» в 10 томах, 16 книгах (голова редакційної ради –
академік НАН України Б.Є.Патон), що побачила світ до 150-річчя від
дня народження видатного вченого, першого президента Академії
академіка В.І.Вернадського. До 110-річчя від дня народження
визначного вченого, президента АН СРСР академіка А.П.Александрова
видано книгу «А.П.Александров та українська наука», а до 100-річчя від
дня народження іншого визначного вченого, президента АН СРСР
М.В.Келдиша надруковано книгу «М.В.Келдиш та українська наука».
До 200-річчя від дня народження геніального українського поета
Тараса Шевченка підготовлено фундаментальне наукове видання
«Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів 1840–2014».
Надруковано
чергові
томи
багатотомного
видання
праць
М.С.Грушевського «Михайло Грушевський. Твори у 50-ти томах».
Видано «Політичну енциклопедію», друге, перероблене і доповнене
видання «Великого енциклопедичного юридичного словника», 7-й том
багатотомної серії «Галичина: історія, політика, культура», перший том
«Атласу українських історичних міст», присвячений Львову.
Започатковано науково-видавничу серію «Студії з регіональної
історії України», опубліковано перший том двотомної колективної
монографії «Схід і Південь України: час, простір, соціум», колективну
працю «Крим від античності до сьогодення: історичні студії», довідкове
видання «Крим: шлях крізь віки: історія у запитаннях і відповідях».
Побачили світ ряд ґрунтовних праць з історії й сучасного розвитку
академічної науки в Україні та світі. Зокрема, надруковано збірник
документів і матеріалів «Історія НАН України: 1951–1955. У двох
книгах», колективні монографії «Академії наук країн Європи. У двох
книгах» та «Правовий статус НАН України: історія та сучасність».
Серед інших важливих видавничих проектів, завершених у звітний
період, «Історія релігії в Україні. В 10 т.», «Богослови-мислителі
української діаспори. В 5 т.», «Історія державної служби в Україні.
В 5 т.», «Історія українського парламентаризму. В 3 т.»,
«А.Ю.Кримський. Вибрані сходознавчі праці. В 5 т.», «Григорий
Сковорода. Полное собрание сочинений в 2-х т.», «Інокентій Ґізель.
Вибрані твори у 3-х т.», «Україна: хронологія розвитку. У 6 т.», «Атлас
історії України», «Ілюстрована історія Києва», «Пересопницьке
Євангеліє.
1556–1561.
Дослідження.
Транслітерований
текст.
Словопокажчик».
У межах виконання цільових комплексних програм наукових
досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та
соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті
ХХІ ст.», «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для
України», «Модернізація українського суспільства і економіки в
контексті викликів ХХІ століття», «Гуманітарні технології як чинник
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суспільних перетворень в Україні», «Громадянське суспільство, особа,
держава: національний досвід та потенціал взаємодії», «Модернізація
соціокультурної сфери в Європі та Україні» установами Секції отримано
вагомі теоретичні і прикладні здобутки у дослідженні сучасного стану і
перспектив розвитку українського суспільства та економіки, виробленні
концептуальних підходів до розв’язання державою і суспільством
назрілих політичних, соціально-економічних і культурних проблем.
Значним здобутком української академічної соціогуманітаристики
є поглиблення її інтеграції у європейський і світовий науковий простір.
Завдяки зусиллям вчених Секції суспільних і гуманітарних наук НАН
України Академія набула повноправного членства у таких авторитетних
наукових організаціях, як Міжнародний академічний союз (IUA–UAI),
Союз європейських академій (ALLEA), численних галузевих наукових
асоціаціях та товариствах. Успішно розвивається співробітництво
установ Секції по лінії міжнародної асоціації академій наук (МААН).
Здійснюються спільні дослідження Відділення економіки НАН України
з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA)
(Австрія). Провідні вчені Секції взяли участь у роботі ювілейного
XV Міжнародного з`їзду славістів (м.Мінськ, 20–27 серпня 2013 р.),
VIII Міжнародного конгресу українців (м.Київ, 21–24 жовтня 2013 р.).
Існуюча нині у НАН України мережа наукових установ
соціогуманітарного профілю складається з 39 установ, у яких працюють
на сьогодні понад 2,65 тис. наукових співробітників, серед яких близько
410 докторів та понад 1340 кандидатів наук. Разом з бібліотечними
спеціалістами та науково-допоміжним персоналом чисельність
працівників соціогуманітарних установ становить понад 4,85 тис. осіб.
Установами Секції видається понад 30 журналів і понад 50 наукових
збірників. Цей потенціал дозволяє вирішувати широкий спектр завдань
фундаментального і прикладного характеру, спрямованих на одержання
нових знань, а також забезпечувати зростаючі потреби науки, освіти,
культури, державного управління у результатах наукових досліджень у
галузі суспільних і гуманітарних наук.
Секцією приділяється значна увага прискоренню впровадження
результатів наукових досліджень у практику шляхом забезпечення
науково-методологічного та методичного супроводу діяльності
центральних і місцевих органів влади. На постійній основі здійснюється
підготовка ґрунтовних аналітичних матеріалів, експертних висновків,
пропозицій, рекомендацій тощо. За звітний період було підготовлено та
передано понад 5 тисяч таких матеріалів і близько 45 відсотків з них
отримали схвальні відгуки та довідки про впровадження.
Представники Секції входять до складу колегій та технічних рад
більшості міністерств та відомств України, зокрема: Міністерства
закордонних справ, Міністерства соціальної політики, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства
культури тощо.
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Приділяється значна увага співпраці з вищими навчальними
закладами, за результатами якої у звітний період підготовлено і
опубліковано кілька десятків підручників, навчальних посібників,
хрестоматій та інших видань для вищої і загальноосвітньої школи.
Позитивним прикладом є функціонування вищих навчальних закладів:
Київського університету права, Вищої школи соціології, Вищої школи
філософії, а також значної кількості спільних кафедр установ НАН
України та ВНЗ.
Свідченням авторитету наукових установ Секції є те, що впродовж
звітного періоду вчені Секції у складі творчих колективів отримали
5 державних премій та значну кількість державних нагород.
Водночас у розвитку академічної соціогуманітаристики є чимало
питань, розв’язання яких вимагає концентрації зусиль Секції, відділень,
установ, наукових рад, редакцій друкованих органів. Потребують
суттєвого розширення та актуалізації міждисциплінарні дослідження
суспільних трансформацій в Україні, визначення їх основних напрямів
та механізмів корекції, формування пропозицій щодо розвитку
інструментів державної політики з метою мінімізації негативних
наслідків дисбалансів у суспільстві та економіці країни. Необхідно
домогтися більшої ефективності міжнародних наукових зв’язків,
піднесення їх на рівень дієвої предметної кооперації наукових
досліджень з найактуальніших проблем сучасних економічних,
суспільних, культурних трансформацій. Потребує активізації робота з
нарощування кадрового потенціалу установ Секції, зокрема фахівців
вищої кваліфікації. Нагальною є потреба в більш активному залученні
установами позабюджетних коштів як за рахунок розвитку
госпдоговірної тематики, так і шляхом розширення практики надання
платних науково-інформаційних послуг.
Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України спрямовує
свої зусилля на прогнозування і розв’язання нелегких проблем
суспільно-політичного, соціально-економічного і соціокультурного
розвиту. Вчені Секції й надалі зосереджуватимуть свій потенціал на
дослідженні актуальних проблем державного будівництва, суспільного
та соціально-економічного розвитку України, серед яких на чільне місце
висувається науковий супровід проведення глибоких структурних
реформ, розроблення дієвих механізмів подолання соціальної напруги,
економічної кризи та політичного протистояння в країні, забезпечення
національної економічної, суспільної та інформаційної безпеки в умовах
входження країни до європейського простору та відповідних зовнішніх і
внутрішніх протидій.
Президія Національної академії наук України постановляє:
1. Доповідь віце-президента Національної академії наук України,
голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академіка
НАН України В.М.Гейця та співдоповіді академіків-секретарів відділень
економіки НАН України академіка НАН України Е.М.Лібанової, історії,
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філософії та права НАН України академіка НАН України
О.С.Онищенка, літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
академіка НАН України М.Г.Жулинського взяти до відома.
2. Схвалити наукову та науково-організаційну діяльність Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН України, важливість її розробок
для наукового забезпечення назрілих потреб державного і суспільного
життя, піднесення освіти і культури.
3 Доручити Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
(академік НАН України В.М.Геєць):
3.1. Продовжити практику підготовки установами Секції щорічних
національних доповідей з найактуальніших суспільно-політичних,
соціально-економічних та культурних питань розвитку українського
суспільства.
3.2. Протягом І кварталу 2015 року внести на розгляд Президії
НАН України Національну доповідь 2014 року «Інноваційна Україна
2020».
3.3. При підготовці до проведення у 2015 році конкурсу дослідних
проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук
визначити пріоритетними такі питання: формування політики
консолідації українського суспільства та політики дерегуляції
економіки; макроекономічні наслідки структурних реформ в Україні.
3.4. Забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених
постановами Президії НАН України від 10.09.2014 № 183 «Про
організацію участі НАН України у відновленні інфраструктури та
відбудові виробничої сфери Донбасу» та від 28.01.2015 № 15 «Про
внесення змін до постанови Президії НАН України від 10.09.2014
№ 183».
3.5. Здійснити заходи з актуалізації завдань у рамках цільових
комплексних програм наукових досліджень Секції у 2015 році,
забезпечивши концентрацію зусиль на розкритті найактуальніших
питань, пов’язаних із проблемами вимушених переселенців,
мінімізацією негативних соціальних і економічних наслідків подій на
Донбасі, соціально-психологічними і соціокультурними змінами в
українському суспільстві, формуванням макроекономічних та
монетарних регуляторів, спрямованих на подолання системної
економічної кризи в країні тощо.
3.6. Протягом ІІ кварталу 2015 року розробити та внести на
розгляд Президії НАН України проект концепції цільової комплексної
програми наукових досліджень з проблем еколого-економічної
рівноваги та техногенної безпеки, передбачивши її виконання потягом
2016–2018 рр.
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3.7. Протягом 2015 року та наступних років забезпечити
планомірний і цілеспрямований розвиток міжнародного наукового
співробітництва відділень та наукових установ, насамперед по лінії
Міжнародної асоціації академій наук, Міжнародного комітету славістів,
Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA)
(Австрія), виходячи з завдань прискореного розвитку вітчизняної
соціогуманітарної науки, посилення її позицій у міжнародному
науковому співробітництві, оволодіння сучасною методологією та
передовим досвідом наукових досліджень.
3.8. В цілому відзначаючи значне представництво наукових
часописів Секції серед високоцитованих періодичних видань України,
протягом ІІ-ІІІ кварталів 2015 року розробити план заходів із
забезпечення належного представлення всіх електронних версій
секційних журналів у мережі Інтернет і, зокрема, створення їх
бібліометричних профілів у системі Google Scholar.
3.9. У рамках реалізації Концепції розвитку НАН України
на 2014–2023 роки протягом ІІ кварталу 2015 року розробити план та
забезпечити виконання заходів із популяризації і висвітлення
результатів досліджень Секції шляхом виступів і публікацій провідних
учених у ЗМІ.
4. Відділенню економіки НАН України (академік НАН України
Е.М.Лібанова):
4.1. Продовжити практику регулярної підготовки та подання до
органів законодавчої та вищих органів виконавчої влади науковоаналітичних доповідей з актуальних проблем реформування вітчизняної
економіки, визначення шляхів мінімізації негативних наслідків,
викликаних подіями на Донбасі, та засад майбутньої стратегії
поступального
економічного
зростання
й
підвищення
конкурентоспроможності національної економіки в глобальному
конкурентному середовищі.
4.2. Продовжити практику регулярного проведення круглих столів
з проблем вимушених переселенців в Україні із залученням
представників державної влади, неурядових та міжнародних організацій.
4.3. Протягом ІІ-ІІІ кварталів 2015 року підготувати та внести на
розгляд Президії НАН України пропозиції щодо проекту методики
оцінювання економічних втрат та необхідних витрат на проведення
відновлення соціальної та виробничої інфраструктури Донбасу.
4.4. Внести на розгляд Президії НАН України такі питання:
«Зовнішня трудова міграція – причини та наслідки для України»
(ІІ квартал 2015 року), «Оцінка і прогнозування рівня тінізації економіки
України та її регіонів» (ІІІ квартал 2015 р.).
4.5. Протягом IV кварталу 2015 року забезпечити проведення
конференції з проблем консолідації українського суспільства та
формування державної політики, спрямованої на подолання загроз, що
виникають внаслідок подій на Донбасі.
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5. Відділенню історії, філософії та права НАН України (академік
НАН України О.С.Онищенко):
5.1. Протягом І-ІІ кварталів 2015 року розробити комплексний
перспективний план досліджень з найактуальніших проблем державного
будівництва і суспільного розвитку України, передбачивши у ньому
підготовку ґрунтовних прогностичних та концептуальних документів
для вищих органів державної влади щодо наукового супроводу
здійснення в країні глибоких структурних реформ, розроблення дієвих
механізмів подолання соціальної напруги та політичного протистояння,
налагодження
суспільного
діалогу
та
консолідації
на
загальнодержавному і регіональному рівнях, забезпечення національної
безпеки в інформаційній сфері.
5.2. Забезпечити підготовку та публікацію у 2015–2019 роках
фундаментальних видань, аналітичних матеріалів та науковопопулярних праць з історії, культури та сучасного стану Донбасу і
Криму, проблем і шляхів посилення інтеграції Сходу і Півдня України з
усіма регіонами країни, висвітлення питань протидії сепаратистським
рухам та антиукраїнській пропаганді, поширення української
ідентичності, зміцнення консолідації українського суспільства,
розгортання процесів інтеграції України в європейський політичний і
соціокультурний простір.
5.3. Всебічно сприяти дієвій участі провідних учених Відділення в
роботі Конституційної Комісії, утвореної відповідно до Указу
Президента України від 3 березня 2015 р. № 119 «Про Конституційну
Комісію» як спеціальний допоміжний орган при Президентові України,
налагодженню тісної співпраці установ політико-правового профілю
Відділення з Національною академією правових наук України, органами
державної влади, науковою громадськістю у розробленні конкретних
пропозицій стосовно проведення конституційної реформи в Україні,
підготовки законопроектів щодо внесення змін до Конституції України.
5.4. Забезпечити дальшу підготовку з урахуванням нагальних
потреб держави і суспільства, сучасних тенденцій розвитку
національного інформаційного комплексу інформаційно-аналітичних і
оглядово-прогностичних видань, надання їх електронних версій
широкому колу корпоративних користувачів, у тому числі органам
державної влади, науковим установам, освітнім і культурним закладам.
5.5. Здійснювати на постійній основі заходи щодо розвитку
науково-інформаційної діяльності НАН України, наповнення і
онлайнового доступу до баз даних «Наукова періодика України»,
«Український реферативний журнал «Джерело», електронної бібліотеки
«Україніка»,
інформаційно-аналітичної
системи
«Бібліометрика
української науки».
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6. Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН
України (академік НАН України М.Г.Жулинський):
6.1. Активізувати роботу над «Франківською енциклопедією»
у 7 томах і здійснити протягом 2015–2019 роках випуск 6 томів
зазначеного видання.
6.2. Продовжити роботу зі створення фундаментального
академічного «Словника української мови» у 20 томах і протягом
2015–2019 роках подати до друку 6–17 томи видання, забезпечивши
узгоджену та консолідовану роботу співвиконавців цього проекту.
6.3. Забезпечити випуск «Української музичної енциклопедії»
у 7-ми томах, «Історії декоративного мистецтва України» у 5-ти томах,
«Історії українського театру» у 3-х томах, «Української етнографічної
енциклопедії» у 3-х томах.
6.4. Завершити випуск праць «Етногенез та етнічна історія
українців Карпат» у 4-х томах і «Українське народне декоративне
мистецтво» у 3-х томах, а також здійснити підготовку «Енциклопедії
української фольклористики» у 2-х томах.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науковоорганізаційний відділ Президії НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є.Патон

В.о.головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

