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Вчені визначають пріоритетні напрями
досліджень

17 квітня 2007 року відбулися Загальні збори Відділення історії,
філософії та права Національної академії наук України. З
доповіддю „Про підсумки наукової діяльності установ Відділення
у 2006 році та перспективи досліджень з пріоритетних напрямів
розвитку соціогуманітарних наук” виступив академік+секретар
Відділення академік НАН України Олексій Онищенко. В роботі
Загальних зборів взяв участь віце+президент НАН України
академік НАН України Володимир Литвин.

У звітній доповіді зазначалося, що науковці Відділення спрямовували
свої зусилля на дослідження актуальних проблем соціально�економічного,
політичного, культурного розвитку українського суспільства, ролі та
значення історичних традицій, питань формування якісно нової політичної
культури, громадянського суспільства, перспектив розвитку
взаємовигідних відносин України з іншими країнами. Доповідач детально
проаналізував діяльність установ Відділення. Особливу увагу було
зосереджено на розробці та здійсненні інноваційних проектів,
спрямованих на підвищення ефективності української академічної науки,
активізації її ролі у вирішенні завдань суспільно�політичного, соціально�
економічного та культурного поступу країни.

В обговоренні доповіді взяли участь директор Інституту філософії ім.
Г. Сковороди академік НАН України Мирослав Попович, директор
Інституту соціології академік НАН України Валерій Ворона, директор
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса член�
кореспондент НАН України Юрій Левенець, завідуючий відділом
Інституту держави і права ім. В. Корецького член�кореспондент НАН
України Віталій Семчик, заступник директора Інституту археології
доктор історичних наук Гліб Івакін та інші вчені.

У постанові Загальних зборів визначено основні напрями діяльності
інститутів та організацій Відділення на наступний період. Зокрема,
звернуто увагу наукових колективів на необхідність актуалізації
досліджень, на їх відповідність потребам державотворчого процесу в
Україні, головним тенденціям європейської і світової гуманітаристики,
підвищення відповідальності академічних інститутів за загальний стан
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розвитку відповідних галузей науки і освіти в Україні, активізації їх ролі
як головних наукових установ.

На Загальних зборах було зроблено низку наукових доповідей. З ними,
зокрема, виступили завідуючий відділом Інституту історії України доктор
історичних наук Георгій Касьянов, головний науковий співробітник
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса член�
кореспондент НАН України Микола Михальченко, заступник директора
Інституту держави і права ім. В. Корецького доктор політичних наук
Володимир Горбатенко, завідуючий відділом Інституту філософії ім. Г.
Сковороди доктор філософських наук Євген Бистрицький, завідуючий
відділом Інституту соціології доктор соціологічних наук Олександр
Вишняк. Частина доповідей публікується в цьому номері журналу.


