
 

 

     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  30.03.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    93    . 

 

Про розірвання прямих двосторонніх  

договорів з російськими організаціями,  

позбавлення звань почесних докторів,  

іноземних членів НАН України  

науковців та освітян Російської Федерації 

 

 

 

Постановою Президії НАН України від 17.03.2022 № 79 «Про 

міжнародну діяльність НАН України в умовах воєнного стану» 

визначено напрями міжнародної наукової діяльності НАН України                      

в умовах воєнного стану, зокрема припинення будь-яких форм 

співробітництва НАН України з російськими науковими організаціями  

й російськими вченими і тими міжнародними науковими організаціями, 

які фактично перебувають під контролем Росії та відтворюють російські 

наративи. 

З огляду на зазначене НАН України вийшла зі складу 

Міжнародної асоціації академій наук, яка не спромоглася ані засудити 

нічим неспровоковану військову агресію Російської Федерації проти 

України, ані закликати до негайного припинення кривавого насильства  

з боку агресора щодо мирного населення України, припинення 

руйнування промислового та наукового потенціалу нашої країни. 

НАН України розірвала угоди про науково-технічне 

співробітництво з Російською академією наук (РАН), Сибірським 

відділенням РАН, Московським державним університетом 

ім.М.В.Ломоносова, Московським фізико-технічним інститутом, 

Російським фондом фундаментальних досліджень. 

Постановою Президії НАН України від 17.03.2022 № 80 «Про 

іноземних членів НАН України, які підтримали злочинні дії керівництва 

Російської Федерації» відділенням НАН України доручено розглянути 

питання про іноземних членів НАН України відповідних відділень, які 

своєю підтримкою збройної агресії Російської Федерації проти України 

заплямували це високе звання, і внести на розгляд чергових Загальних 

зборів НАН України подання про виключення цих осіб зі складу 

іноземних членів НАН України в порядку, визначеному Статутом НАН 

України. 
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Науковці НАН України, яких Російською академією наук було 

обрано іноземними членами цієї академії, направили до президії РАН 

колективну заяву про свій вихід зі складу іноземних членів РАН. 

Враховуючи зазначене та на виконання доручення Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2022 № 7613/1/1-22 до звернення Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій                        

від 16.03.2022 № 04-24/11-2022/55643, Президія НАН України 

постановляє: 

1. Інформацію щодо розірвання прямих двосторонніх договорів               

з російськими організаціями, науковцями та освітянами Російської 

Федерації, які є іноземними членами НАН України, виходу НАН 

України зі складу Міжнародної асоціації академій наук взяти до відома. 

2. Установам та організаціям НАН України в найкоротший термін 

вийти з прямих двосторонніх або багатосторонніх договорів, укладених 

з російськими установами та організаціями. 

3. Відділу наукових та керівних кадрів НАН України у 

двотижневий термін спільно з відділеннями НАН України вирішити 

питання щодо позбавлення звання "Почесний доктор Національної 

академії наук України” діячів російської науки, культури, російських 

державних та громадських діячів, які підтримали збройну агресію 

Російської Федерації проти України. 

4. Рекомендувати вченим НАН України відмовитися від почесних 

звань та нагород країни-агресора. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

віцепрезидента НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова                    

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 

 


