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Засідання Президії НАН України 

На спільному засіданні Президії Національної академії наук України та 

Колегії Державної служби статистики України 4 квітня 2018 р. було заслухано 

співдоповіді академіка-секретаря Відділення економіки НАН України академіка 

НАН України Е. Лібанової та голови Державної служби статистики України 

І. Вернера «Про наукове забезпечення проведення перепису населення»    

(Національна академія наук України). 

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

директора Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 

Кураса НАН України член-кореспондент НАН України О. Майборода, віце-

президент НАН України академік НАН України С. Пирожков, академік-

секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України 

В. Локтєв, голова Наукового комітету Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України, завідувач відділу 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України 

академік НАН України А. Білоус.  

Відзначалося, що Законом України «Про Всеукраїнський перепис 

населення» сформовано програму майбутнього Всеукраїнського перепису. 

Серед іншого вона передбачає реєстрацію відомостей щодо етнічних та мовних 

ознак особи. Враховуючи зміни, що відбулися за останній час в економічних, 

соціальних, демографічних та міграційних процесах, в міжнародному та 

національному нормативно-правовому полі, прийняття й ратифікацію Угоди 

про асоціацію між Україною і ЄС, події на Сході України та Криму, що 

призвели до появи великої кількості внутрішньо переміщених осіб, на часі 

суттєва актуалізація Програми Всеукраїнського перепису.  

Було розглянуто і затверджено розроблені вченими НАН України та 

фахівцями Держстату переліки етнічних груп та мов для використання їх під 

час оброблення матеріалів Всеукраїнського перепису населення, а також 

окреслено наступні заходи співпраці з науково-методичного супроводу його 

підготовки.  

Підбиваючи підсумки розгляду питання, Президія НАН України 

констатувала, що доповіді, а також виступи в їх обговоренні, засвідчили 

гостроту та актуальність питання Програми Всеукраїнського перепису 

населення. Наголошувалося, що важко переоцінити надзвичайно важливу роль і 

значення даних щодо етнічного походження та мовного складу населення 

України для формування стратегії соціогуманітарного розвитку країни. Лише 

перепис населення дає змогу сформувати обґрунтоване та засноване на 

суцільних даних уявлення про етнічний та мовний склад. Дані, отримані в ході 

проведення Всеукраїнського перепису населення, будуть покладені в основу 

визначення основних напрямів соціально-економічної, мовної та 

етнонаціональної політики України. 

На закінчення Президія НАН України ухвалила прийняття відповідного 

спільного рішення Національної академії наук України та Колегії Державної 

служби статистики України.  

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx?MeetingID=297

