
 
 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА 
 

14.04.04             м. Київ             № 121 
 
Про створення Інституту енциклопедичних 
досліджень НАН України 
 
 

З метою подальшого розвитку в Національній академії наук України 
досліджень у галузі енциклопедистки, розробки сучасних теоретичних та 
методичних засад підготовки енциклопедичних та словникових видань, а 
також концентрації зусиль творчих колективів, що працюють над 
виконанням енциклопедичних проектів загальнонаціонального значення, 
Президія HAH України постановляє: 

1. Створити Державну установу «Інститут енциклопедичних 
досліджень Національної академії наук України» шляхом реорганізації в 
результаті злиття Координаційного бюро Енциклопедії сучасної України 
HAH України та Українського міжнародного комітету з питань науки і 
культури при Президії HAH України. 

2. Вважати Державну установу «Інститут енциклопедичних досліджень 
Національної академії наук України» (далі - Інститут енциклопедичних 
досліджень HAH України) правонаступником Координаційного бюро 
Енциклопедії сучасної України HAH України та Українського міжнародного 
комітету з питань науки і культури при Президії HAH України. 

Протягом III кварталу 2004 р. здійснити заходи щодо виключення 
зазначених установ як юридичних осіб з Єдиного державного реєстру 
підприємств, установ та організацій. 

3. Віднести Інститут енциклопедичних досліджень HAH України до 
числа установ Відділення історії, філософії та права HAH України. 

4. Призначити директором-організатором Інституту енциклопедичних 
досліджень HAH України академіка HAH України Яцківа Ярослава 
Степановича. 

Взяти до відома, що обов'язки директора-організатора інституту будуть 
виконуватися академіком HAH України Я.С. Яцківом без додаткової оплати. 

5. Зобов'язати академіка HAH України Я.С. Яцківа спільно з 
Відділенням історії, філософії та права HAH України (академік HAH України 
О.С. Онищенко) та із залученням відповідних підрозділів апарату Президії 
HAH України протягом II кварталу 2004 р. провести необхідну підготовчу 



роботу зі створення інституту, зокрема розробити та подати на затвердження 
Президії HAH України проекти основних напрямів його наукової діяльності, 
статуту, штатного розпису та пропозиції щодо тематики НДР на 2005 та 
наступні роки. 

З питань, що погребують рішень Президії HAH України, подані 
відповідні пропозиції. 

6. Визначити, що базове бюджетне фінансування Інституту 
енциклопедичних досліджень HAH України у другому півріччі 2004 р. буде 
здійснюватись у межах видатків, передбачених для Координаційного бюро 
Енциклопедії сучасної України HAH України та Українського міжнародного 
комітету з питань науки і культури при Президії HAH України. 

Науково-організаційному та Фінансово-економічному відділам 
Президії HAH України внести відповідні зміни до планових показників 
зазначених вище установ. 

7. Тимчасово розмістити Інститут енциклопедичних досліджень HAH 
України на робочих площах, які за станом на II кв. 2004 р. займають у 
будинку Президії HAH України по вул. Володимирській, 54 Координаційне 
бюро Енциклопедії сучасної України HAH України та Український 
міжнародний комітет з питань науки і культури при Президії HAH України. 

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
організаційний відділ Президії HAH України. 

 
 

Президент Національної академії наук 
України 

              академік HAH України       Б.Є. Патон 
 
 

             Перший віце-президент – 
головний учений секретар Національної 
             академії наук України 
            академік HAH України       А.П. Шпак 

 
 


