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Відбулися щорічні Загальні збори Відділення історії, філософії та 

права НАН України 

 

12 квітня 2016 р. наукові співробітники Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського взяли участь у Загальних зборах Відділення історії, 

філософії та права НАН України (Національна бібліотека України імені       

В. І. Вернадського). 

З доповіддю «Про підсумки наукової діяльності установ Відділення в 

2015 р. та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних досліджень 

у галузі соціогуманітарних наук» виступив академік-секретар Відділення 

історії філософії та права НАН України академік НАН України В. Смолій. 

Доповідач підкреслив, що попри всі труднощі звітного року, вчені 

установ відділення продовжували активний науковий пошук та отримали 

чимало вагомих результатів у комплексних міждисциплінарних 

дослідженнях проблем збереження цілісної Української держави, 

національної ідентичності, забезпечення етнополітичної та інформаційної 

безпеки в Україні, розроблення політико-правових механізмів протидії 

дезінтеграції держави, удосконалення форм суспільного діалогу як 

інструменту вирішення суспільних конфліктів. 

У доповіді було відзначено вагомі здобутки вчених і спеціалістів 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського під керівництвом 

члена-кореспондента НАН України В. Попика, що відображені у: 

• напрацьованій ефективній моделі формування консолідованого 

національного науково-інформаційного ресурсу, яка реалізується у комплексі 

електронних бібліотечних ресурсів загальнонаціонального значення на 

головному порталі НБУВ; 

• низці монографій, що репрезентують результати наукових досліджень 

у сфері соціальних комунікацій та інформаційної безпеки (В. Горовий,          

О. Онищенко, В. Попик, О. Довгань); 

• фундаментальних дослідженнях архівів, історичних колекцій та 

пам’яток історико-культурної спадщини (Г. Ковальчук, С. Сохань,                    

Л. Гнатенко); 

• дослідженні історії академічної науки та підготовці збірника 

документів і матеріалів «Історія Національної академії наук. 1956–1960»          

(О. Онищенко, Л. Яременко); 

• наукових виданнях Інституту біографічних досліджень, що 

презентують результати вивчення історико-біографічних та 

біобібліографічних джерел (Т. Ківшар, О. Бугаєва, О. Яценко, Н. Любовець); 
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• формуванні ресурсів інформаційно-аналітичної системи 

«Бібліометрика української науки»; 

• інформаційно-аналітичному забезпеченні науки, освіти, державного 

управління продукцією СІАЗ, Фонду Президентів України та Національної 

юридичної бібліотеки. 

В обговоренні доповіді серед інших взяв участь і радник Президії НАН 

України, почесний директор НБУВ академік О. Онищенко. Він, зокрема, 

зауважив на невикористаних можливостях світових баз наукової інформації, 

на необхідності прискорення темпів інтеграції зусиль наукових установ для 

ресурсного наповнення академічного сегмента інтернет-середовища, 

створення бібліометричних профілів вчених та науково-дослідних установ 

НАН України. 

За результатами заслуховування та обговорення доповіді академіка-

секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України академіка      

В. Смолія було прийнято відповідну постанову. 

Того ж дня в рамках Загальних зборів Відділення історії, філософії та 

права НАН України відбулася наукова сесія «Стратегії і моделі подолання 

суспільних криз: виклики, досвід, шляхи вирішення», під час якої були 

виголошені наукові доповіді: 

• Принципи консоціальної демократії в Україні: перспективи 

впровадження, вірогідні наслідки (О. Майборода, заступник директора 

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

України, доктор юридичних наук). 

• Конституційна модернізація України в контексті сучасної стратегії 

розвитку держави (О. Скрипнюк, в. о. заступника директора Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних 

наук). 

• Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві                  

(Т. Петрушина, завідувач відділу Інституту соціології НАН України, доктор 

соціологічних наук). 

• Історична наука в добу змін: між Сциллою пропаганди та Харибдою 

анахронізму (В. Головко, старший науковий співробітник Інституту історії 

України НАН України, кандидат історичних наук). 

 


