
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    23.09.2015   . 

 

м.Київ 

 

№.     216      . 

 

 

Про підготовку та видання колективної праці  

«25 років незалежності України: поступ,  

досвід, перспективи» 

 

 

Існування упродовж майже чверті століття на геополітичній карті 

світу незалежної держави Україна, соціально-економічні та суспільно-

політичні перетворення, еволюційні процеси й революційні потрясіння 

всередині держави, кардинальні зміни останніх двох років в 

українському суспільстві і на європейському континенті, актуалізація 

проблем державного суверенітету, територіальної цілісності і безпеки 

держави, військова агресія та гібридна війна на Сході, трагедія втрати 

тисяч людських життів, анексії територій та знищення економічного 

потенціалу, феномен формування громадянського суспільства – усі ці та 

багато інших знакових факторів зумовлюють нагальну потребу у 

глибокому концептуальному осмисленні, узагальненні й 

систематизованому викладі історичного досвіду новітнього 

державотворення в Україні. 

 Водночас 25-річний ювілей держави, що урочисто відзначатиметься 

в 2016 р., є важливим інформаційним приводом до появи в українському 

інформаційному просторі базового інтелектуального продукту 

академічного формату – фундаментальної праці з новітньої історії України, 

яка може бути використана як для розгортання спеціалізованих наукових 

досліджень з цілої низки різних проблем, так і для підготовки широкої 

палітри науково-популярних студій, підручників та навчальних посібників 

різного рівня, хрестоматій тощо. 

Колективна праця «25 років незалежності України: поступ, досвід, 

перспективи» має стати якісно новим фундаментальним наукових 

виданням, що базується на широкій джерельній базі, впроваджує сучасні 

методологічні засади, новітній інструментарій, але водночас 

базуватиметься на поважному досвіді колективу Інституту історії 

України НАН України зі створення синтетичних праць з історії України 

енциклопедичного («Енциклопедія історії України» у 10-ти томах), 

наративного («Україна крізь віки» у 15-ти томах), підручникового (низка 

підручників для вищих та середніх навчальних закладів) форматів. 
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Колективна праця висвітлюватиме десять основних тематико-

хронологічних блоків, що охоплюватимуть період від національно-

культурного відродження кінця 1980-х років до середини 2016 року. 

Умовні назви зазначених блоків: Українська державність як історичний 

феномен (теоретико-методологічні аспекти); Україна незалежна: 

історіографічні та джерелознавчі аспекти; розпад СРСР та Україна; 

Серпень – грудень 1991 року: час вибору, час ілюзій; 1992–2004 роки: 

держава шукає себе; Помаранчева революція; 2005–2013 роки: 

суспільство шукає себе; Революція Гідності; Збройна агресія та гібридна 

війна проти України; Українська перспектива.  

Мережева версія видання та його електронна копія на компакт-

диску (вкладатиметься до книжки) максимально розширять потенційну 

аудиторію споживачів. 

Враховуючи винятково важливу роль, що її відіграє історична 

наука у розбудові держави, формуванні національного інформаційного 

простору, громадянського суспільства та сучасної політичної нації, у 

процесах консолідації соціуму й підвищенні рівня історичної свідомості 

громадян України, а також звернення Інституту історії України НАН 

України від 02.07.2015 № 123/375 щодо підготовки та видання 

колективної праці «25 років незалежності України: поступ, досвід, 

перспективи», Президія НАН України постановляє: 

1. Підтримати пропозиції Інституту історії України НАН України 

щодо підготовки та видання колективної праці «25 років незалежності 

України: поступ, досвід, перспективи». 

2. Інституту історії України НАН України (академік НАН України 

В.А.Смолій) до 15.10.2015: 

2.1. Розробити концепцію видання «25 років незалежності України: 

поступ, досвід, перспективи» та подати пропозиції щодо фінансового і 

матеріально-технічного забезпечення цього видавничого проекту. 

2.2. Сформувати редакційну колегію, передбачивши включення до її 

складу провідних учених-істориків, визначних фахівців соціогуманітарних 

наук, представників провідних вищих навчальних закладів. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділення 

історії, філософії та права НАН України (академік НАН України 

В.А.Смолій) та 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 


