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Українознавство – органічна складова до
сліджень Національної академії наук Украї
ни. Його закладено в концепцію створення та
всі концепції розвитку Академії; закріплено в
першому та всіх наступних її статутах. І, безу
мовно, воно опиралося на українознавчі тради
ції класичних українських університетів і зна
кових українських наукових товариств.
Засновник і перший президент Української
академії наук (УАН) Володимир Вернадський
у листі про створення Академії такому ж її за
Ми
сновнику і другому президенту Академії Ми
пис
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язаними з ви
для держави інтересами,
зв’язаними
силл кр
кра
аїни
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ономіко
дуктивних си
їни і ек
оміко
вченням продуктивних
країни
економіко
їїїї»» 1.
стеження її»
статистичного обстеження
засіданні
першому
У програмній промові
пер
зас
ові на пе
шому за
іданні
омові
ом
ршому
сіданні
законопроекту
Комісії для вироблення за
зак
пр за
онопроекту про
конопроекту
снування УАН В. Вернадський
виссловився
ви
ернадський висловився
ловився ще
категоричніше: Академія насамперед
амперед повинна
мати національну вагу, яка полягає в тому, що
вона має «...допомагати зростові української на
ціональної свідомості та української культури
через широке, глибоке, проникливе наукове сту
діювання минулости та сучасности українського
народу та його сусідів, природи обійнятого їми
краю в усіх її безконечних виявах» 2.
Наголошую на первісному широкому баченні
завдань академічного українознавства. Це не тіль
ки суспільствознавчі дослідження, а й природо
знавчі. Вивчення природи краю «у всіх її безко
нечних виявах». Не слід забувати, що геологія,
географія, ботаніка, зоологія – теж трудівниці
українознавчого поля. За сто років вони зібрали
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колосальні масиви знань про природу України.
І це теж важлива частина українознавства.
Утім, ударна складова українознавства –
соціогуманітарна. Перший статут Академії
(1918) вводив у її структуру два (з усіх трьох)
огумітарні відділи: історикофілологічний
соціогумітарні
альний. Ст
і соціальний.
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їх включення в контекст життя
наук
раїнського
аїнського суспільства.
укр
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українського
д
Як ві
від
відомо,
ідеальні програми ніколи не
здіійснюються.
зд
йснюються. Це стосується і розвитку
здійснюються.
і гуманітаристики в Академії. Зумовлено
соці
соц
соціо
це було низкою відомих, незалежних від Ака
демії, історичних і політичних причин. Але
стратегічна програма українознавчих дослі
джень першого Статуту на всьому столітньому
шляху була дороговказом для академічної
соціогуманітаристики. На різних етапах у різ
них її галузях успіхи були далеко не однакови
ми. Проте, однозначно, вони були і служили
накопиченню знань про українське суспіль
ство й життя українських людей, наповненню
ними освіти, просвіти, ЗМІ, підвищенню інте
лектуального потенціалу соціуму.
Звісно, соціогуманітаріям у радянську добу
нелегко було працювати в суперечливих умо
вах. З одного боку, подвійний диктат (диктат
політикоідеологічний і диктат тематичного
планування). А з другого, – державна лінія
на підвищення ролі науки й освіти. Однак ака
демічні вчені, слідуючи логіці науки та аналі
зу об’єктивних даних, створювали справжнє
соціогуманітарне знання.
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Досить згадати оригінальні моделі причинно
наслідкових зв’язків товарного виробництва і
вартості продукту академіка Петра Багрія, до
слідження земельної ренти академіка Павла
Першина, дослідження ціноутворення й рента
бельності академіка Івана Лукінова. З’являлися
й перші ідеї інноваційної економіки.
Історичні та філологічні дослідження в Ака
демії від самого початку закладали підвалини
для всього українознавства. Відомі масштабні
дослідження під керівництвом академіка Ми
хайла Грушевського. Вивчалася історія Укра
їни за всі періоди. Вивченням охоплювалися
всі її верстви,
рстви, вся територія і всі аспекти – по
літичні, соці
соціальні,
альні, економічні, культурні, релі
гійні, міжнародні.
міжнародні.
Бурхливий роз
розвиток
виток Академії у 1960–
1980х
1980
1980
хх роках
роках поз
позначився
начився і на соціогуманітарних
науках,
науках, хоч
хочаа тоталітарна
тоталітарна ідеологія і виставляла
свої
межі. Публіку
свої тематичні
тематичні та методологічні
мет
валися бага
багатотомні
тотомні фундаментальні видання.
Серед
«Історія міст і сіл Україн
Серед них
них:: 26томна
26
26
РСР» (під керівництвом академіка Пет
ської РСР
ра Трон
Тронька)
ька) 3; 17томна Українська радянська
енциклопедія
енц
иклопедія (під керівництвом академіка Ми
кол
коли Бажана); 8томна «Історія Української
РСР»; 4томна Радянська енциклопедія історії
України; 3томна «Історія Києва»; 4томна «Іс
торія вітчизняної математики» (відзначена на
городою Міжнародної академії історії науки).
На якісно новий етап розвитку й рівень
теоретичного осмислення вийшла археоло
гія. Значну увагу було приділено вивченню
проблем етногенезу та ранньої історії східних
слов’ян, місця й ролі слов’янських племен у
європейських подіях. Побачила світ 3том
на «Археологія Української РСР». Головною
археологічною знахідкою того часу (1971) ста
ла «золота пектораль», яку ЮНЕСКО внесла
до переліку до «найвидатніших археологічних
відкриттів ХХ століття». Резонансними були
відкриття графіті на стінах давньоруських хра
мів, зокрема, найдавнішого в Київській Русі
алфавіту з грецьких і слов’янських літер.
Створено інститути філософії (1946), дер
жави та права (1949) і соціології (1990). У них
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Початок цьому поклали два перших акаде
мічних інститути – Інститут для виучування
(так тоді називали) економічної кон’юнктури та
народного господарства і Демографічний інсти
тут. Інститут кон’юнктури розробляв методоло
гії і моделі економічного районування, що й нині
актуально. Демографічний інститут – перша у
світі спеціалізована наукова установа – просла
вився розробленням індексів і таблиць соціаль
них станів. Академік Михайло Птуха запропо
нував ідею єдиної синтетичної таблиці, у якій би
зводилися результати вивчення інтенсивності й
тривалості всіх значних явищ і процесів протя
гом життя поколінь. Ця ідея успішно реалізована
демографами ООН у 1970х роках у єдиній інте
гральній системі демографічних показників.
З 1919 року діяла загальноакадеміч
на комісія (більш відома як Рада) з вивчен
ня продуктивних сил України. Нинішній її
спадкоємець – Інститут економіки природо
родо
користування та сталого розвитку. Усі сто
років проводилися комплексні дослідження
лідження
природних багатства України, їх охо
охорони,
рони, збе
збе
реження, використання, відтворення.
Фактич
ворення. Факт
Фактич
ич
но випрацьовувалися елементи
менти того
того,, що теп
тепер
ер
називають сталим розвитком.
витком. До реч
речі,і, нин
ниніі в
Академії підготовлено
готовлено Нац
Національну
іональну прог
програму
раму
сталого розвитку Ук
України
раїни до 20
2030
30 року.
У середині 30хх років
років мин
минулого
улого сто
століття
ліття на
базі Інституту економіки
оміки поч
почали
али фор
формувати
мувати
ся нові наукові школи: екон
економічних
омічних проблем
науковотехнічного прогресу, агр
агропромисло
вого комплексу, управління суспільним ви
робництвом, моделювання та макроеконо
мічного прогнозування. Авторитет здобула
історикоекономічна школа. Монографія ака
деміка Петра Лященка «Історія економічних
вчень» перевидавалася шість разів, у тому
числі – тричі японською мовою.
Ніде правди діти – багато часу витрачалося
на вивчення поточного тогочасного економіч
ного життя. Але, працюючи над удосконален
ням механізму господарювання, ученіеконо
місти підводили до необхідності переходу на
ринкові відносини, застосування госпрозра
хунку, матеріального стимулювання праці.

6

www.etnolog.org.ua

До 100-річчя Націона льної академії наук України

їнську літературну мову», 4томну «Історію
української мови», 2томний Словник старо
української мови ХIV–ХV ст. Розвивалися
діалектологічні дослідження й публікувалися
матеріали до Загальнослов’янського діалекто
логічного атласу. Загалом, усупереч усім труд
нощам і перешкодам, в Академії було створено
солідну наукову базу для розвитку й утвер
дження української мови.
60–80ті роки ХХ ст. характерні поміт
ними явищами в академічному літературо
знавстві. Було видано академічне Зібрання
творів Тараса Шевченка, 50томне Зібрання
творів Івана Франка, 20томне Зібрання тво
рів Лесіі Укр
Українки
аїнки та унікальний двотомний
Шевченківський
Шев
ченківський словник, який став прообра
зом сьог
сьогоднішньої
однішньої 6томної Шевченківської
енциклопедії
енц
иклопедії (уд
(удостоєна
остоєна Державної премії в
галузі науки
галузі
науки і те
техніки).
хніки). Не можна не відзначи
8томну
ти 8
8
томн
томнуу «Іс
«Історію
торію української літератури».
Це пер
перша
ша вда
ввдала
дала
ла спроба висвітлити складний
багатовіковий
баг
атовіковий процес розвитку української лі
ттератури
ератури на всіх історичних етапах, розкриття
закономірності
зак
ономірності появи в ній різних ідейноху
ддожніх
ожніх напрямів, течій, стилів, продемонстру
вати зв’язки з літературами інших народів.
Протягом усього століття в академічному
українознавстві гідне місце посідали етногра
фи, етнологи, фольклористи, мистецтвознавці.
З 1920х років діяли Етнографічна комісія,
Музейкабінет антропології та етнології, Ка
бінет музичної етнографії, Відділ етнології.
Потім їх об’єднав Інститут мистецтва, фольк
лору та етнографії (нині – Інститут мисте
цтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського (ІМФЕ)). Саме ці уста
нови відігравали провідну роль у розгортанні
насамперед фольклорноетнографічних до
сліджень, створенні джерельної бази народо
знавства. Їхні зусилля реалізувалися в уні
кальній серії «Українська народна творчість»,
яка ввела в суспільний обіг золотий фонд ду
ховних надбань українського народу.
Постійно нарощувалися здобутки мис
тецтвознавства. До традиційного вивчення
народного і професійного мистецтва додали
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формувалися наукові школи вивчення проблем
людини, філософськосоціологічних проблем
науковотехнічної революції, логіки і методо
логії науки; історії держави та права, міжна
родного, цивільного, господарського, трудово
го, земельного права та соціології праці і ЗМІ.
Мовознавство, літературознавство, мис
тецтвознавство – першотворці базових за
сад усього українознавства – задають йому
тон і надають емоційної наснаги. У 1920–
1980х роках вони розвивалися в загальному
руслі академічних досліджень, поділяючи часи
піднесень і спадів.
Мовознавцям удалося унормувати укра
їнську літературну мову, створити словники,
граматики. Цим вони справили помітний вплив
на розвиток україномовної грамотності на всіх
рівнях науки, освіти, словесної творчості, ЗМІ.
Саме в ці роки (1920–1980ті) було закладе
но теоретичні основи та широку емпіричну баз
базуу
для довгострокових проектів, які забезпечили
езпечили
високий рівень академічного мовознавства
знавства на
на
прикінці ХХ – початку ХХI ст.
До честі засновників філологічного
ологічного нап
напряму
ряму
в Академії, вони прекрасно роз
основопо
розуміли
уміли осн
основопо
овопо
ложне значення для науки,
ки, кул
культури
ьтури й осв
освіти
іти
формування повноцінної
науко
інної нац
національної
іональної нау
науко
ко
вої термінології. У 20–30
20–30х
20
–30хх роках
роках ХХ ст.
ст. дія
діявв
Інститут української наукової
наукової мови
мови.. Він ста
ставив
найамбітнішу мету – вир
виробити
обити для кож
кожної з
наук якнайповніший україномовний
аїномовний категорі
альний апарат. Уже наприкінці
рикінці 192
1920х років
було опубліковано низку словників української
наукової мови.
У 1970–1980х роках побачив світ «Слов
ник української мови» в 11ти томах (під ке
рівництвом академіка Івана Білодіда), що
був удостоєний Державної премії СРСР. Це
перший в українській лексикографії великий
тлумачний словник. До кожного слова подано
тлумачення, приклади вживання, граматичну і
лексичну характеристики. Саме ця праця стала
основою для підготовки нинішнього 20томно
го Словника української мови. До ґрунтовних
мовознавчих праць другої половини ХХ ст.
необхідно віднести 5томну «Сучасну укра
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Друге – бум енциклопедичних, серійних і
корпусних видань. Енциклопедії – загальновиз
нані візитівки держав і націй. Зокрема, видано
Шевченківську енциклопедію (6 т.), Енцикло
педію історії України (10 т.), Юридичну енци
клопедію (6 т., готується 20томна), Українську
музичну енциклопедію 4, Політичну енциклопе
дію, енциклопедію «Українська мова». Триває
робота над Енциклопедією сучасної України 5,
Великою українською енциклопедією (20 т.),
Франківською енциклопедією (у 7 т.). Створено
електронну Національну словникову базу Укра
їнського мовноінформаційного фонду; видано
Національний
іональний атлас України.
Третє – курс
кур на вироблення стратегічних
прогнозів
прогнозів і мод
моделей
елей економічного й соціально
го розвитку,
розвитку, конц
концептуальних
ептуальних підходів до за
ппобігання
обігання кризовим
кризовим явищам
яви
та їх подолання,
забезпечення
заб
езпечення суспільної
суспільної консолідації в Украї
територіальної
иторіальної ціл
ні, тер
цілісності і державного су
вверенітету.
еренітету.
Найвагомішим прикладом цього є Націо
нальні допов
доповіді з актуальних питань життя
українського
укр
аїнського суспільства, які щороку готу
ються в НАН України. Назву останні з них:
«На
«Національний суверенітет України в умовах
глобалізації», «Інноваційна Україна 2020»,
«Політика інтеграції українського суспільства
в контексті викликів та загроз подій на Донба
сі», «Цивілізаційний вибір України: парадигма
осмислення і стратегія дії», «Україна: шлях до
консолідації суспільства». Національні допо
віді – соціально значущі документи. У них
на підставі даних аналізу й прогнозу процесів
і явищ пропонуються стратегії, моделі та ін
струменти розв’язання доленосних для україн
ського суспільства проблем.
До столітнього ювілею Академії Націо
нальна бібліотека України імені В. І. Вернад
ського підготувала величезне документальне
видання у чотирьох томах. У ньому – сто річ
них академічних звітів. Це – багатий матеріал
про розвиток академічного українознавства на
всіх етапах і переконливе свідчення того, що
створено потужну базу для його нинішнього й
подальшого піднесення.
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ся розширення музикознавства, театрознав
ства, поява кінознавства, музеєзнавства,
пам’яткознавства. Визнаним досягненням
стало опублікування 6томної «Історії україн
ського мистецтва» (2006–2011) – міждисци
плінарного аналітичного огляду тисячолітньо
го розвитку образотворчості на українських
землях. Упродовж двох останніх десятиліть
в ІМФЕ було видано 5томну «Історію деко
ративного мистецтва України», 2томну «Су
часну зарубіжну етнологію»; уперше в рам
ках серії «Народознавча спадщина України»
опубліковано матеріали архівної спадщини
видатних учених (П. Чубинського, Ф. Коле
си, К. Квітки, М. Костомарова, Хв. Вовка,
О. Зілинського, К. Грушевської, О. Бежкови
ча, В. Кравченка, Г. Танцюри та ін.).
Таким чином, академічне українознавство
(хоча цей термін тоді й не був поширений) зустрі
ло період Незалежності з широким діапазоном
пазоном
тематики досліджень, мережею наукових
кових шкі
шкілл
і солідною базою фундаментальних публ
публікацій.
ікацій.
Хоча позитиву могло бути значно біл
більше,
ьше, якби
не відомі всім стримуючі ідеологічні
еологічні чи
чинники.
нники.
Паралельно українознавство
їнознавство роз
розвивалося
вивалося
в наукових організаціях
анізаціях укр
української
аїнської діа
діаспо
спо
ри. З початком Незалежності
алежності ці два пот
потоки
оки
об’єдналися. Академічне
демічне укр
українознавство,
аїнознавство, за
за
галом академічна соці
вклю
соціогуманітаристика
огуманітаристика вкл
чилися в осмислення про
проблем
блем дер
державотво
жавотво
рення і складних трансформацій
нсформацій укр
українського
аїнського
суспільства.
Тема цієї розвідки зобов’язує хоча б стисло
сказати про три важливі явища для розвитку
академічного українознавства.
Перше – переформатування соціогума
нітарного сектору Академії з метою пріори
тетності українознавства. Створено інститути
українознавства, української мови, української
археографії і джерелознавства, народознавства,
Івана Франка, регіональних, політичних і етно
національних, енциклопедичних досліджень,
Український мовноінформаційний фонд.
Національний статус здобули академічні біблі
отеки імені В. І. Вернадського та імені В. Сте
фаника.
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Примітки
Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1. Кн. 1 / НАН України ; ред. кол.
А. Г. Загородній та ін. Київ, 2011. С. 191.
2
Там само. С. 195.
3
Досі це видання є неперевершеним (хоча й
неповним) зводом даних про всі населені пункти

України з переліком видатних людей та їх ролі в
історії. У 1976 році видання отримало Державну
премію СРСР в галузі нау ки.
4
Наразі у видавництві ІМФЕ вийшло 5 томів.
5
Станом на 2018 рік надруковано 18 томів із
30-ти запланованих.

IM

FE

1

9

