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Щодо подальшого реформування НАН України  

з метою підвищення ефективності її діяльності 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого віце-президента 

НАН України академіка НАН України В.П.Горбуліна з питання  

подальшого реформування НАН України для підвищення ефективності 

її діяльності з урахуванням рішень засідання Національної ради України 

з питань розвитку науки і технологій, яке відбулося 5 листопада                   

2019 року, підсумків обговорення в наукових колективах НАН України 

ключових положень щодо реформування науки України, підготовлених 

у серпні 2019 року Науковим комітетом зазначеної Національної ради,              

а також відповідних пропозицій секцій і відділень НАН України, 

Президія Національної академії наук України відзначає виняткову 

важливість формування засад державної політики у сфері наукової                       

і науково-технічної діяльності, необхідність суттєвого посилення роботи 

з реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України                

на 2014–2023 роки та активної участі установ НАН України в науковому 

забезпеченні виконання Указу Президента України від 8 листопада     

2019 року № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ                         

та зміцнення держави». 

Протягом останніх років НАН України здійснює реформування 

своєї діяльності відповідно до Концепції розвитку Національної академії 

наук України на 2014–2023 рр. Підсумки її реалізації в 2014–2018 роках 

були розглянуті 10 квітня 2019 року  на  засіданні Президії  НАН 

України та визнані в цілому успішними, затверджено також план                    

на 2019–2023 роки з реалізації  завдань і заходів Концепції.   

Певних позитивних результатів в цьому напрямі досягнуто й                     

у 2019 році. Триває оцінювання ефективності діяльності  установ               

за методикою, розробленою з урахуванням іноземного досвіду та 

затвердженою постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75. 

У поточному році оцінено 27 установ, загалом протягом                      

2016–2019 років за цією методикою оцінено 115 наукових установ,                          
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зокрема й понад 1000 їхніх підрозділів. Адресне фінансування                        

за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 

наукових досліджень» (КПКВ 6541230) отримали 325 наукових 

підрозділів, що за результатами оцінювання були віднесені до категорії 

«А». В рамках цієї бюджетної програми суттєво збільшено фінансування 

(з 3,5 млн.грн. у 2018 році до 22 млн.грн. у 2019 році) нової форми 

підтримки молодих вчених – дослідницьких молодіжних лабораторій               

та груп для проведення досліджень за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки.  

Запроваджено 6 академічних цільових програм наукових 

досліджень. Програмно-цільова і конкурсна тематика в НАН України 

досягла 48,5% від загальної кількості науково-дослідних робіт. 

Вживаються заходи щодо оптимізації мережі наукових установ,  

організацій та підприємств дослідно-виробничої бази НАН України.                 

В 2019 році прийнято рішення про ліквідацію Центру пам’яткознавства 

НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури. Протягом двох останніх років припинено 20 організацій, 

діяльність яких була неефективною. У стані припинення перебуває 

близько 40 організацій з перерозподілом їхніх основних засобів серед 

інших установ НАН України. На виконання доручення Кабінету 

Міністрів України щодо формування та оприлюднення переліку об’єктів 

державної власності, які підлягають приватизації у 2019–2020 роках, 

Національна академія наук України підготувала перелік з понад                         

50 підприємств, що можуть бути запропоновані для подальшої 

приватизації. Постановою Президії НАН України від 23.10.2019 № 259 

«Щодо можливої приватизації окремих об’єктів майнового комплексу 

НАН України» відділенням НАН України доручено, зокрема, розглянути 

результати діяльності 74 організацій і підприємств НАН України та 

запропонувати дієві заходи для покращення їхньої роботи, в першу чергу 

для забезпечення потреб наукових установ НАН України і впровадження 

розробок у різні сфери економіки, а також завершити ліквідаційні 

процедури щодо організацій, які перебувають у стані припинення. 

Забезпечується подальша розбудова Державної наукової установи 

«Київський академічний університет» НАН України та МОН України. 

Зараз працюють 12 наукових та навчально-наукових установ подвійного 

(НАН України та МОН України) підпорядкування, понад 250 спільних 

лабораторій, філій кафедр, науково-навчальних центрів. 

На базі Лікарні для вчених створено Державну наукову установу 

«Центр інноваційних медичних технологій НАН України», в якій 

докорінно оновлено матеріальну та технічну базу, розробляються та 

впроваджуються нові методики лікування тощо. Це дозволить 

вирішувати питання медичного обслуговування й надання 

спеціалізованої медичної допомоги працівникам НАН України на 

сучасному науковому рівні. 
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Здійснюються заходи з розширення міжнародного 

співробітництва, в тому числі з європейської та євроатлантичної 

інтеграції. Підтримується діяльність національних контактних пунктів 

рамкової програми ЄС «Горизонт 2020», які діють на базі установ              

НАН України. Близько 40 проєктів цієї програми виконуються зараз за 

участю академічних установ. У рамках програми НАТО «Наука заради 

миру і безпеки» науковці НАН України беруть участь у виконанні                   

13 наукових проєктів,  заходах щорічної національної програми під 

егідою Комісії «Україна–НАТО».  

Забезпечується зростання кількості періодичних видань, що 

відповідають вимогам міжнародних наукометричних баз. Видання 

Національної академії наук Украйни становлять 59% українських 

видань, які входять до бази даних Scopus, і 52% тих, які входять                                 

до Web of Science Соrе Соllеction. 

Важливе значення для визначення напрямів та заходів з 

подальшого вдосконалення діяльності Академії мало спільне засідання 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії 

НАН України, яке відбулося 17 жовтня 2018 року з питання основних 

засад розвитку і державної підтримки НАН України. 

Конкретні заходи на найближчу перспективу щодо модернізації 

діяльності НАН України містять пропозиції до проєкту державної 

стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності, які були 

схвалені на засіданні Президії НАН України 27 березня 2019 р.                            

й надіслані до Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій, Міністерства освіти і науки України й до Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. У проєкті 

стратегії накреслено першочергові заходи щодо підвищення якості та 

ефективності наукових досліджень у Національній академії наук 

України. Зазначається, зокрема, шо потребують посилення такі аспекти 

роботи: визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень; 

оптимізація мережі наукових установ на основі їх оцінювання за 

методикою, що враховує міжнародний досвід; інвентаризація 

матеріально-технічної бази наукових установ та запровадження заходів   

з підвищення ефективності використання їхніх майнових комплексів; 

розвиток наукової інфраструктури НАН України, в тому числі шляхом 

подальшого розвитку мережі центрів колективного користування 

науковими приладами; оптимізація науково-експертних функцій НАН 

України і реалізація її статусу як вищої наукової організації країни;  

інтеграція науки і освіти й підтримка наукової молоді; розвиток 

інноваційної діяльності та розширення зв'язків з виробничими 

підприємствами; активізація міжнародного наукового та науково-

технічного співробітництва. 
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Президія Національної академії наук України постановляє: 

1.  Взяти до відома та врахування в роботі рішення Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій (далі – Національна 

рада) (протокол № 3 засідання від 5 листопада 2019 року). 

Зазначити, що рішення, прийняті на цьому засіданні, суттєво 

впливатимуть на  формування та реалізацію державної наукової і 

науково-технічної політики. 

2.  Взяти до відома, що за підсумками обговорення в наукових 

установах, відділеннях НАН України і регіональних наукових центрах 

НАН України та МОН України ключових положень з реформування 

науки України, підготовлених Науковим комітетом Національної ради,  

а також відповідно до розгляду та обговорення на засіданні 

Національної ради 5 листопада ц.р. питань «Про формування засад 

державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності»                  

й «Про утворення робочих груп Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій» (пункти 1 і 3 порядку денного) 

Національна академія наук України підготувала та надіслала Прем’єр-

міністру України, який є Головою Національної ради, а також головам 

Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради пропозиції 

щодо змін і доповнень до проєкту протоколу № 3 засідання 

Національної ради, зокрема щодо: 

 доповнення переліку робочих груп Національної ради робочою 

групою з підготовки проєкту державної стратегії розвитку науки, 

технологій та інноваційної діяльності й робочою групою з підготовки 

пропозицій щодо заходів з підтримки і залучення в наукову сферу 

талановитої молоді; 

 зміни назви робочої групи Національної ради з підготовки 

пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи 

Національної академії наук та національних галузевих академій наук на 

«робоча група Національної ради з підготовки пропозицій щодо змін до 

законодавства для забезпечення реформи системи організації наукової 

діяльності в Україні»; 

 включення Національної академії наук України до переліку 

виконавців пункту 9.3 щодо внесення Кабінетові Міністрів України 

проєктів актів, розроблених з урахуванням пропозицій окремих робочих 

груп Національної ради, в тому числі робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи 

Національної академії наук та національних галузевих академій наук. 

Ці пропозиції НАН України були лише частково враховані в 

протоколі № 3 засідання Національної ради від 5 листопада 2019 р. 
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3. Відзначити, що першочергове значення для збереження та 

подальшого розвитку вітчизняного наукового потенціалу матиме 

врахування відповідно до пункту 2 протоколу засідання Національної 

ради від 5 листопада 2019 р. у Плані дій Уряду щодо виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України динаміки росту 

бюджетного фінансування наукової сфери в 2020–2022 роках                                 

і показників сумарного обсягу бюджетних і позабюджетних коштів, що 

мають виділятися на цю сферу, на 2020 рік і у середньостроковій 

перспективі, запропонованих у ключових положеннях щодо 

реформування науки, розроблених Науковим комітетом Національної 

ради. 

4. Взяти до відома та врахування у роботі, що відповідно                         

до п.5 протоколу № 3 засідання Національної ради сформовано 

персональні склади робочих груп Національної ради, координацію 

їхньої діяльності покладено на Міністерство освіти і науки України,                

а керівники зазначених груп мають бути готовими доповісти про 

результати роботи на наступному засіданні Національної ради. 

Доручити підрозділам апарату Президії НАН України надавати 

необхідну інформаційну та консультаційну підтримку представникам 

НАН України, які увійшли до персонального складу робочих груп 

Національної ради. 

5. Вважати необхідним обов’язковий розгляд Президією НАН 

України пропозицій щодо державної стратегії розвитку науки, 

оновлення системи пріоритетів розвитку науки і техніки                           

та заходів з їх реалізації, а також щодо змін до законодавства для 

забезпечення реформи Національної академії наук та національних 

галузевих академій наук України, підготовлених відповідними робочими 

групами Національної ради. 

Першому віце-президенту НАН України академіку НАН України 

В.П.Горбуліну та головному вченому секретарю НАН України академіку 

НАН України В.Л.Богданову забезпечити організацію зазначеного 

розгляду та вирішення відповідних питань з Науковим і 

Адміністративним комітетами Національної ради з урахуванням 

встановлених протоколом № 3 строків. 

6. Зазначити, що реформування наукової сфери, зокрема системи 

національних академій наук, має бути органічною складовою 

структурних економічних реформ та спрямованим на інноваційне 

прискорення соціально-економічного розвитку України. 
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Враховуючи, що Указом Президента України від 8 листопада            

2019 року № 837 визначено невідкладні заходи з проведення реформ                

та зміцнення держави, головам секцій НАН України, академікам-

секретарям відділень НАН України забезпечити активне залучення 

установ НАН України до наукового та науково-експертного 

супроводження виконання зазначеного Указу. 

Про проведену роботу та її результати інформувати Президію 

НАН України у грудні поточного та наступного років. 

7. Створити Робочу групу НАН України з підготовки пропозицій 

щодо розвитку наукової сфери України у складі згідно з додатком 1.  

Покласти на робочу групу: 

 підготовку пропозицій щодо реформування системи організації 

наукових досліджень, підвищення ефективності діяльності наукових 

установ та посилення впливу науки на інноваційний розвиток країни; 

 зв’язок щодо цих питань з вищими органами державної влади 

та Національною радою України з питань розвитку науки і технологій. 

Доручити робочій групі до 2 грудня 2019 року підготувати 

матеріали з питань, що будуть опрацьовуватися робочими групами 

Національної ради, насамперед щодо змін до законодавства, необхідних 

для подальшого реформування діяльності НАН України, пріоритетів 

розвитку науки і техніки, заходів на державному рівні з підтримки 

наукової молоді.  

8. Створити Робочу групу НАН України з моніторингу 

законодавства України у науковій, науково-технічній та інноваційній 

сферах  у складі згідно з додатком 2.  

Робочій групі забезпечити: 

 регулярний аналіз чинного законодавства в галузі наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності та діяльності НАН України  

та підготовку пропозицій НАН України щодо внесення змін до нього; 

 постійний моніторинг законопроєктів та проєктів інших 

нормативно-правових актів, що стосуються відносин у науковій, 

науково-технічній та інноваційній сферах і діяльності НАН України,               

та своєчасне внесення відповідних зауважень та пропозицій НАН 

України до них; 

 оперативне доведення до керівництва НАН України, 

підвідомчих установ і організацій інформації щодо змін у законодавстві, 

які стосуються відносин у науковій, науково-технічній та інноваційній 

сферах та діяльності НАН України. 

Покласти організаційне забезпечення діяльності робочої групи             

на Відділ науково-правового забезпечення діяльності НАН України. 
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9. Головам секцій НАН України академікам НАН України 

А.Г.Наумовцю, В.Г.Кошечку, С.І.Пирожкову, головному вченому 

секретарю НАН України академіку НАН України В.Л.Богданову 

забезпечити: 

 проведення протягом 2020 року та I кварталу 2021 року 

оптимізації мережі наукових установ НАН України з урахуванням 

результатів їх оцінювання та скоротити їхню кількість в цілому по 

Академії на близько 10% за рахунок установ, які мають низький рейтинг 

своєї діяльності порівняно з однопрофільними установами, не мають 

сучасної наукової інфраструктури, є малочисельними і неефективними; 

 удосконалення принципів розподілу  базового  бюджетного 

фінансування наукових установ з урахуванням результатів оцінювання 

ефективності їхньої діяльності; 

 підготовку установ НАН України до проведення у 2020 році             

їх державної атестації відповідно до порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540, та узгодження                         

з Міністерством освіти і науки України строків проведення цієї атестації. 

10. Першим віце-президентам НАН України академікам НАН 

України А.Г.Наумовцю та В.П.Горбуліну, віце-президентам НАН 

України академікам НАН України В.Л.Кошечку, С.І.Пирожкову, 

А.Г.Загородньому опрацювати питання щодо започаткування державних 

цільових програм розвитку галузей економіки та соціальної сфери,                          

підвищення обороноздатності країни й до 15 грудня ц.р. подати                      

до Президії НАН України відповідні пропозиції.  

Взяти до відома, що до Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку листом від 29.10.2019 № 9-1710-3 направлено 

пропозиції НАН України щодо започаткування окремих національних 

програм з розвитку ядерної енергетики, нарощування обсягів 

видобування природного газу і нафти, розвитку медицини, охорони 

здоров’я та забезпечення населення України лікарськими препаратами, 

впровадження інноваційних технологій у сільське господарство                       

та агровиробництво, а також пропозиції щодо участі установ Академії                 

у виконанні завдань Державної цільової програми розвитку озброєння та 

військової техніки. Зазначені пропозиції найближчим часом будуть 

обговорені на спільному засіданні Бюро Президії НАН України та членів 

Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. 

11. Першому віце-президенту НАН України академіку НАН 

України А.Г.Наумовцю: 

 забезпечити в двотижневий строк підготовку звернення НАН 

України до Національної ради України з питань розвитку науки                              

і технологій щодо проведення засідання Національної ради з питання 

посилення зв’язків із виробничою сферою, комерціалізації розробок 

українських вчених та розвитку інноваційної інфраструктури; 

 



8 

 

 спільно з першим віце-президентом НАН України академіком 

НАН України В.П.Горбуліним розглянути стан співробітництва                           

з великими науково-виробничими та виробничими структурами, 

галузевими і громадськими організаціями, які сприяють інноваційному 

розвитку галузей виробництва, зокрема з ДП НАЕК «Енергоатом»,                     

АО «Турбоатом», Державним концерном «Укроборонпром»,                               

КБ «Південне», «Мотор Січ», «Антонов», Федерацією роботодавців 

України, Всеукраїнською громадською організацією «Український             

союз промисловців і підприємців» та до кінця 2019 року підготувати 

пропозиції щодо активізації цього співробітництва, в тому числі щодо 

оновлення діючих та укладання нових угод про співробітництво; 

 ініціювати внесення на етапі другого читання змін до проєкту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності технологічних парків». 

12. Першому віце-президенту НАН України академіку НАН 

України В.П.Горбуліну до 20 грудня 2019 року забезпечити: 

 підготовку спільно з Секцією прикладних проблем при Президії 

НАН України для подання до Міністерства оборони України пропозицій 

щодо включення до основних показників державного оборонного 

замовлення на 2020 та наступні роки науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт установ НАН України у сфері оборони та 

безпеки, зокрема тих, що базуються на результатах виконання робіт 

цільової науково-технічної програми НАН України «Дослідження і 

розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави»; 

 підготовку спільно з Науково-організаційним відділом Президії 

НАН України та подання на затвердження Президії НАН України 

проєкту концепції нової цільової науково-технічної програми НАН 

України у сфері оборони та безпеки. 

13. Віце-президенту НАН України академіку НАН України 

В.Г.Кошечку спільно з Комісією з питань модернізації парку наукових 

приладів НАН України у місячний строк: 

 провести аналіз діяльності центрів колективного користування 

науковими приладами (далі – центри) та підготувати пропозиції щодо 

оптимізації їх мережі; 

 разом з Науково-організаційним відділом Президії НАН 

України підготувити зміни до нормативних документів НАН України               

в частині створення та організації діяльності центру колективного 

користування науковими приладами/обладнанням НАН України; 

 розробити критерії оцінювання та вимоги щодо діяльності 

центрів, які забезпечуються комплектуючими та витратними 

матеріалами за рахунок цільових видатків НАН України;  
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 підготувати план заходів щодо можливого збільшення частки 

послуг, що надаються центрами закладам вищої освіти, підприємствам               

і організаціям різної форми власності тощо. 

14. Голові Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України 

академіку НАН України С.І.Пирожкову забезпечити:  

 продовження практики підготовки щорічних національних 

доповідей з найактуальнішних проблем суспільно-політичного, 

соціально-економічного та культурного розвитку України;  

 проведення щорічних моніторингових соціологічних 

досліджень та підготовку на їх основі аналітичних матеріалів для органів 

державної влади щодо стану українського суспільства та окремих його 

сфер; 

 наукове обгрунтування конституційного процесу в Україні, 

реалізації державної мовної політики, процесів децентралізації влади; 

 поглиблення міждисциплінарних досліджень з проблем 

інноваційного розвитку економіки, становлення нової якості життя, ролі 

соціокультурного простору України у формуванні національної 

стратегії. 

15. Головам секцій НАН України академікам НАН України 

В.Г.Кошечку та С.І.Пирожкову вжити заходів щодо розвитку 

співробітництва Національної академії наук та національних галузевих 

академій наук України, зокрема шляхом залучення фахівців  

національних галузевих академій наук до роботи наукових рад і 

громадських наукових об’єднань, експертного оцінювання ефективності 

діяльності установ НАН України, проведення спільних наукових сесій 

національних академій наук, їхніх секцій та відділень для визначення 

актуальних проблем розвитку науки, наукового забезпечення соціально-

економічного і культурного  розвитку країни та шляхів вирішення цих 

проблем, внесення найважливіших питань на розгляд Ради президентів 

академій наук України.  

16. Голові Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

академіку НАН України А.Г.Загородньому разом з Науково-

організаційним відділом Президії НАН України: 

16.1. До 16 грудня 2019 р. підготувати звернення від НАН 

України до Національного фонду досліджень України щодо 

запровадження починаючи з 2020 року на загальнодержавному рівні 

конкурсів з надання грантів для:  

 створення молодіжних наукових лабораторій та дослідницьких 

груп; 

 участі молодих учених у наукових форумах в Україні                           

та за кордоном, а також для проходження ними довгострокових 

стажувань у закордонних наукових центрах; 



10 

 

 збільшення розміру грантів Президента України для підтримки 

наукових досліджень молодих учених. 

16.2. До 05.12.2019 підготувати звернення НАН України до 

Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки щодо 

збільшення розміру премій Президента України для молодих вчених. 

16.3. Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

підтримки на державному рівні програми будівництва службового житла 

для наукової молоді та розроблення програми державної підтримки 

пільгового кредитування молодих вчених  на придбання житла. 

16.4. До 31.01.2020 розробити й подати на розгляд Президії НАН 

України пропозиції щодо заходів, спрямованих на залучення та 

закріплення в НАН України наукової молоді, в рамках яких, зокрема, 

передбачити: 

 розширення починаючи з 2020 року конкурсу з формування 

молодіжних наукових лабораторій та дослідницьких груп; 

 виділення науковим установам НАН України з урахуванням 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710                           

«Про ефективне використання державних коштів» додаткових штатних 

одиниць з відповідним фінансуванням для прийняття на роботу до 

установ випускників аспірантури та докторантури, які успішно                       

і вчасно захистили дисертації, кращих випускників профільних вищих 

навчальних закладів, інших талановитих молодих науковців; 

 забезпечення службовим житлом найбільш перспективних 

молодих науковців; 

 розширення програм надання молодим науковцям грантів на 

проведення наукових досліджень; 

 цільове придбання наукового обладнання, обчислювальної 

техніки та програмного забезпечення для проведення досліджень 

молодих науковців; 

 виділення коштів для участі молодих учених у наукових 

форумах в Україні та за кордоном; 

 започаткування науково-популярного проєкту молодих вчених 

«Наука для тебе – «Science4u» (лекторій «Дійсна наука», «Дні науки» тощо); 

 розширення практики організації спільної аспірантури 

(спільного керівництва аспірантами) та захисту дисертацій з науковими 

установами, закладами вищої освіти зарубіжних країн. 

16.5. З метою популяризації науки й залучення максимальної 

кількості дітей та молоді до наукової діяльності підтримати пропозиції 

Національного центру «Мала академія наук України» щодо відкриття 

пілотного Музею науки в Києві у павільйоні «Наука» Київського 

будинку вчених НАН України та розроблення концепції створення                 

в Україні мережі сучасних науково-освітніх просторів – Музеїв науки           

й надавати інформаційну та організаційну підтримку в реалізації цих 

пропозицій. 
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17. Голові Комісії НАН України з питань європейської 

інтеграції академіку НАН України А.Г.Загородньому: 

 до 2 грудня 2019 року подати Президії НАН України пропозиції 

щодо оновлення складу Комісії та розширення переліку її основних 

завдань; 

 опрацювати питання щодо налагодження більш тісної взаємодії 

між Міністерством закордонних справ України та НАН України для 

вирішення актуальних питань забезпечення ефективного розвитку 

міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема  відновлення 

спільної робочої групи МЗС України та НАН України, налагодження 

обміну інформацією з дипломатичними установами України за кордоном; 

 посилити роботу щодо розвитку зв’язків з науковою діаспорою, 

зокрема й шляхом залучення її представників до складу експертних 

комісій з оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН 

України; 

 підготувати пропозиції щодо нормативного забезпечення 

витрат установ НАН України, які беруть участь у реалізації проєктів 

академічної мобільності, на основі попереднього фінансування.  

18. Головному вченому секретареві НАН України академіку 

НАН України В.Л.Богданову: 

 спільно з Науково-організаційним відділом Президії НАН 

України, відділами наукових і керівних кадрів та фінансово-

економічного забезпечення діяльності НАН України до 15.01.2020 

підготувати на розгляд НАН України пропозиції щодо надання 

науковим установам НАН України цільових коштів для проведення 

акредитації освітніх аспірантських програм та забезпечення наукового 

керівництва підготовкою дисертаційних робіт;   

 спільно з відділами наукових і керівних кадрів та науково-

правового забезпечення діяльності НАН України до 25.12.2019 

підготувати на розгляд Президії НАН України пропозиції щодо 

організації проведення виборів Президента НАН України та інших 

членів Президії НАН України відповідно до Статуту НАН України. 

19. Академікам-секретарям відділень НАН України у місячний 

термін розглянути на засіданнях бюро відділень стан діяльності 

державних підприємств, що входять до складу відділень, та вжити 

конкретних заходів щодо поліпшення фінансово-економічних 

показників їхньої роботи, зміцнення зв’язків з базовими інститутами, 

збільшення кількості розробок в інтересах стратегічних галузей 

економіки. 
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20. Академікам-секретарям відділень НАН України, керівникам 

наукових установ: 

 практикувати створення (у тому числі шляхом реорганізації)                  

в кожній з наукових установ НАН України, що мають статус науково-

дослідного інституту, щонайменше одного наукового підрозділу 

(відділу, лабораторії), керованого молодим науковцем; 

 дозволити уведення починаючи з 2020 року в штатних розписах 

наукових установ НАН України, що мають статус науково-дослідного 

інституту, додаткової посади заступника директора з наукових чи 

науково-організаційних питань за умови обіймання цієї посади молодим 

науковцем; 

 до 25.12.2019 подати до Відділення інформатики НАН України 

пропозиції щодо закордонних експертів, яких доцільно включити до 

бази данних експертів, що можуть бути залучені до оцінювання 

ефективності діяльності наукових установ НАН України та експертизи 

наукових проектів за міждисциплінарними та міжнародними 

програмами НАН України.  

21. Відділенню інформатики НАН України забезпечити за 

поданням відділень НАН України створення до 25.01.2020 бази даних 

закордонних експертів. 

22. Головам наукових (науково-технічних) рад державних 

цільових науково-технічних програм, цільових наукових і науково-

технічних програм НАН України та програм відділень НАН України   

при конкурсному відборі проєктів за цими програмами за інших рівних 

умов надавати перевагу проєктам, керівниками яких є молоді науковці. 

23. Керівникам наукових установ НАН України: 

 забезпечити активну участь наукових колективів установ                    

у конкурсах Національного фонду досліджень. Взяти до уваги, що 

результати участі у зазначених конкурсах будуть враховуватися при 

оцінюванні ефективності діяльності та аналізі й розгляді звітів установ 

на засіданнях бюро відповідних відділень НАН України; 

 вжити заходів щодо ширшого представлення діяльності 

установи, здобутків науковців та їхньої думки щодо актуальних проблем 

розвитку вітчизняної наукової сфери в інтернет-просторі та соціальних 

мережах. 

24. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

спільно з відділеннями НАН України та Управлінням справами НАН 

України до 25.12.2019 підготувати (за узгодженням з головами секцій 

НАН України) на розгляд Бюро Президії НАН України пропозиції щодо  

подальшої оптимізації мережі організацій і підприємств НАН України 

шляхом реорганізації, зокрема тих, які не здійснюють основну статутну 

діяльність (існують за рахунок оренди), припинили свою діяльність. 
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25. Відділу бухгалтерського обліку та звітності й Відділу 

внутрішнього аудиту НАН України спільно з відділеннями НАН 

України за результатами річної фінансово-господарської діяльності 

підприємств НАН України та після проведення аудитів фінансово-

господарської діяльності збиткових у попередній період підприємств 

НАН України готувати на розгляд Балансової комісії НАН України 

пропозиції про підвищення ефективності діяльності підприємств або про 

доцільність їх подальшого існування. 

26. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України 

В.Л.Богданова. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                        Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                 В.Л.Богданов 

 

 

 



Додаток 1 

до постанови Президії НАН України 

від 20.11.2019  № 286 
 

 

 

С К Л А Д  

Робочої групи НАН України з підготовки пропозицій  

щодо розвитку наукової сфери України  
 

 

ГОРБУЛІН  

Володимир Павлович  

– перший віце-президент НАН України, 

академік НАН України, голова Робочої групи 
   

НАУМОВЕЦЬ 

Антон Григорович 

– перший віце-президент НАН України, 

академік НАН України 
   

КОШЕЧКО 

Вячеслав Григорович 

– віце-президент НАН України,  

академік НАН України 
   

ПИРОЖКОВ 

Сергій Іванович 

– віце-президент НАН України,  

академік НАН України 
   

ЗАГОРОДНІЙ 

Анатолій Глібович 

– віце-президент НАН України,  

академік НАН України 
   

БОГДАНОВ 

Вячеслав Леонідович 

– головний учений секретар НАН України, 

академік НАН України 
   

СЕМИНОЖЕНКО 

Володимир Петрович 

– голова Північно-Східного наукового центру 

НАН України і МОН України, академік НАН 

України   
   

ЯЦКІВ  

Ярослав Степанович 

– директор Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України, академік НАН України   
   

КУБАЛЬСЬКИЙ 

Олег Нарцизович 

 

– перший заступник головного вченого 

секретаря НАН України – начальник  

Науково-організаційного відділу Президії 

НАН України, кандидат філософських наук 

 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                 В.Л.Богданов 

 



Додаток 2 

до постанови Президії НАН України 

від 20.11.2019  № 286 

 

 

 

 

С К Л А Д 

Робочої групи НАН України з моніторингу законодавства України  

у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах 

 

 

БОГДАНОВ 

Вячеслав Леонідович 

– головний учений секретар НАН України, 

академік НАН України, голова Робочої 

групи  

   

БЕРШЕДА 

Євген Романович 

 

– виконувач обов’язків директора Інституту 

законодавства Верховної Ради України, 

член-кореспондент НАН України  

   

БОШИЦЬКИЙ 

Юрій Ладиславович 

– ректор Київського університету права 

НАН України, кандидат юридичних наук  

   

ДЕМЧЕНКО 

Сергій Федорович 

– помічник президента НАН України, 

доктор юридичних наук 

   

КАПІЦА 

Юрій Михайлович 

– директор Центру досліджень  

інтелектуальної власності та трансферу 

технологій НАН України,  

кандидат юридичних наук 

   

КОПИЛЕНКО 

Олександр Любимович 

– народний депутат України,  

академік НАН України  

   

КУБАЛЬСЬКИЙ 

Олег Нарцизович  

 

– перший заступник головного вченого 

секретаря НАН України – начальник 

Науково-організаційного відділу  

Президії НАН України,  

кандидат філософських наук 

   

ПАЛІЙ 

Володимир Михайлович  

 

– начальник Відділу наукових і керівних 

кадрів НАН України,  

кандидат геолого-мінералогічних наук 
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СЕМИНОЖЕНКО 

Володимир Петрович 

 

– голова Північно-Східного наукового 

центру НАН України і МОН України, 

академік НАН України   

   

СИДОРЕНКО 

Михайло Васильович 

– керуючий справами НАН України, 

кандидат медичних наук 

   

ТЕРТИЧНИЙ  

Юрій Іванович 

 

– начальник Відділу науково-правового 

забезпечення діяльності НАН України 

(секретар Робочої групи) 

   

ШЕВЧЕНКО  

Микола Миколайович 

– помічник головного вченого секретаря 

НАН України, кандидат фізико-

математичних наук 

   

ШЕМШУЧЕНКО 

Юрій Сергійович 

– директор Інституту держави і права 

ім.В.М.Корецького НАН України, 

академік НАН України  

   

УСТИМЕНКО 

Володимир Анатолійович  

– директор Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України,  

член-кореспондент НАН України 

 

 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                 В.Л.Богданов 

 

 

 

 


