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ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ ДО ЛАВ АКАДЕМІКІВ 

В академічній науці України відбувся потужний весняний "призов": 
13 квітня 2012 р. загальними зборами НАН України обрано 21 дійсного члена 
та 39 членів-кореспондентів НАН України. Гідне поповнення в обох номіна-
ціях отримали всі 14 відділень Академії, у тому числі й Відділення економі-
ки та Відділення історії, філософії та права (сюди належать і соціологи) – 
галузей наук, фаховим виданням з проблематики яких є журнал "Український 
соціум".  

Серед удостоєних високої честі – ряд учених, які представляють колек-
тив Інституту економіки та прогнозування НАНУ– співзасновника нашого 
журналу, а також члени його редколегії та постійні автори, а саме: 

 
ДІЙСНИМИ ЧЛЕНАМИ (АКАДЕМІКАМИ) НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ: 
 
по Відділенню економіки: 
БІЛОРУС Олег Григорович, доктор економічних наук, професор, на-

родний депутат України 3–5-го скликань, голова Комітету Верховної Ради 
у закордонних справах, Надзвичайний і Повноважний Посол України; 

ВИШНЕВСЬКИЙ Валентин Павлович, доктор економічних наук, про-
фесор, вчений у галузі оподаткування та фінансів підприємств, заступник ди-
ректора Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк; 

 
по Відділенню історії, філософії та права: 
БАКІРОВ Віль Савбанович, доктор соціологічних наук, професор, 

ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 
КОНВЕРСЬКИЙ Анатолій Євгенович, доктор філософських наук, 

професор, декан філософського факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. 

 
ЧЛЕНАМИ-КОРЕСПОНДЕНТАМИ НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ: 
 
по Відділенню економіки: 
ВЛАСЮК Олександр Степанович, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки, віце-президент Державної навчально-науко-
вої установи "Академія фінансового управління"; 

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, 
заслужений економіст України – головний науковий співробітник відділу 
управління економікою ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН 
України"; 
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ЗВЄРЯКОВ Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки, ректор Одеського державного економічного 
університету; 

МАНЦУРОВ Ігор Германович, доктор економічних наук, професор, 
директор Науково-дослідного економічного інституту Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України; 

ШИНКАРУК Марія Василівна, доктор економічних наук, завідувач 
відділу економічного зростання та структурних змін в економіці ДУ "Інсти-
тут економіки та прогнозування НАН України"; 

 
по Відділенню історії, філософії та права: 
ШУЛЬГА Микола Олександрович, доктор соціологічних наук, заслу-

жений діяч науки і техніки України, заступник директора Інституту соціоло-
гії НАН України. 

 
 
У нашому бурхливому сьогоденні наука – це потужний рушій суспіль-

ного розвитку, запорука прориву в гідне майбуття, людський капітал, заміни-
ти який ніяким іншим неможливо. Обрання нової когорти академіків та чле-
нів-кореспондентів – це не просто висока оцінка і визнання їхніх особливих 
здобутків на ниві науки, а й сподівання на нові звершення! Щиро й сердечно 
вітаючи новоприйнятих з цією визначною подією в їхньому житті, висловлю-
ємо також впевненість у тому, що їхні глибокі знання і досвід, творча енергія, 
високий авторитет будуть запорукою нових видатних здобутків української 
академічної науки! 

 
 

Редколегія та редакція 
журналу "Український соціум" 




