
 

 

     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  06.04.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    100    . 

 

 

Про участь НАН України у розробленні  

Стратегії захисту, збереження та популяризації  

історії української державності 

 

 

 

Президент України Володимир Зеленський Указом від 24 серпня 

2021 р. № 423/2021 «Про День Української Державності», зокрема, 

постановив: 

 відзначати День Української Державності щорічно 28 липня —                

у День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять 

видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського 

Володимира Великого; 

 Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській 

державним адміністраціям забезпечувати підготовку та здійснення 

комплексу заходів з відзначення Дня Української Державності; 

 Кабінету Міністрів України разом із Національною академією 

наук України, Національною академією правових наук України, 

Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечити 

підготовку проєкту стратегії захисту, збереження та популяризації 

історії української державності, затвердити цю стратегію, а також 

здійснити заходи з її реалізації, проведення відповідних наукових 

досліджень. 

З метою забезпечення участі НАН України в розвитку на 

законодавчому рівні основ державної політики щодо історії української 

державності, започаткованих Указом Президента України від 24 серпня 

2021 р. № 423/2021 «Про День Української Державності», Президія 

НАН України постановляє:  

1. Вважати дослідження, спрямовані на розроблення проєкту 

Стратегії захисту, збереження та популяризації історії української 

державності (далі – Стратегія), одним із пріоритетних напрямів 

діяльності профільних установ Секції суспільних і гуманітарних наук 

НАН України.   
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Взяти до відома, що фахівці Інституту історії України НАН 

України увійшли до складу Робочої групи з розроблення проєкту 

Стратегії, створеної при Українському інституті національної пам’яті              

в грудні 2021 р. на виконання п.3 Указу Президента України                             

від 24 серпня 2021 р. № 423/2021 «Про День Української Державності».  

2. Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України 

(академік НАПрН України О.В.Скрипнюк) спільно з Інститутом історії 

України НАН України (академік НАН України В.А.Смолій)                                

у двотижневий строк підготувати проєкт Закону України «Про внесення 

змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» стосовно 

встановлення Дня Української державності (28 липня) як святкового дня 

разом з необхідними супровідними документами до нього.  

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію 

суспільних і гуманітарних наук НАН України (академік НАН України 

С.І.Пирожков) та Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                              Вячеслав БОГДАНОВ 

 


