
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  21.09.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    281    . 

 

 

Про внесення змін і доповнень  

до Плану заходів з реалізації  

Концепції розвитку НАН України  

на 2021–2025 роки 

 

 

 

 

На виконання підпункту другого пункту 6 постанови Загальних 

зборів НАН України від 15.06.2022 № 1 «Щодо Звіту про діяльність НАН 

України у 2021 році, її діяльність у першому півріччі 2022 року                                 

та основних завдань наступного періоду» Президія Національної академії 

наук України постановляє: 

1. Внести за поданням Координаційної ради з питань 

реформування НАН України зміни і доповнення до Плану заходів                             

з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2021–2025 роки                     

(далі – План заходів), затвердженого постановою Президії НАН України 

від 27.10.2021 № 330, виклавши його в новій редакції, що додається.  

2. Виконавцям Плану заходів забезпечити своєчасне й якісне 

виконання визначених у ньому заходів та подання у двотижневий            

строк після зазначеного терміну відповідної інформації до Науково-

організаційного відділу Президії НАН України. 

 

 

 



2 

 

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

забезпечити:  

 регулярний моніторинг стану виконання Плану заходів та 

подання до Президії НАН України щорічно до 15 червня і 20 грудня 

інформації про результати його виконання та, за необхідності, пропозицій 

щодо його оновлення;  

 широке висвітлення в засобах масової інформації результатів 

реалізації Концепції розвитку НАН України на 2021–2025 роки.  

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

в.о.головного вченого секретаря 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 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 27 жовтня 2021 р. № 330 

(в редакції постанови Президії НАН України 

від 21.09.2022  № 281) 

 

 

 

ПЛАН 

заходів з реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України на 2021–2025 роки 
 

№№  

з/п 
Назва заходу 

Термін 

реалізації 

заходу 

Виконавці Очікувані результати 

 

1 2 3 4 5 

1. Високий рівень наукових досліджень, їх спрямованість на вирішення сучасних проблем науки і техніки 

1.1. Готувати та подавати до плану розгляду 

питань на засіданнях Президії НАН 

України пропозицій щодо заслуховування 

наукових доповідей  з оцінкою стану та 

перспектив розвитку досліджень з 

актуальних наукових і науково-технічних 

напрямів, зокрема й міждисциплінарних 

2021-2025 

роки 

Секції НАН України,  

науково-координаційні ради 

секцій НАН України, 

відділення НАН України, 

наукові установи НАН України 

Підтримка розвитку перспективних 

напрямів наукової діяльності,  

своєчасне корегування тематики  

наукових досліджень і основних  

напрямів наукової діяльності установ 

 

1.2. Здійснити переорієнтацію прикладних 

наукових досліджень наукових установ 

НАН України переважно на потреби 

оборонно-промислового комплексу та 

розвитку стратегічних галузей економіки 

України 

2022-2023 

роки 

 

 

Відділення НАН України, 

регіональні наукові центри 

НАН України і МОН України, 

наукові установи НАН України 

 

Розширення тематики прикладних 

наукових досліджень з метою вирішення 

першочергових завдань зміцнення 

обороноздатності та безпеки України 
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1.3. Розширити тематику наукових досліджень 

з проблематики загально-національної 

консолідації та формування української 

громадянської нації, зміцнення 

національної системи стійкості, пошуку 

надійних міжнародних гарантій безпеки 

України, оцінки наслідків російської 

агресії для української економіки, 

соціальної та культурної сфер, адаптації 

правової системи України до права 

Європейського Союзу 

2022-2025 

роки 

 

Секція суспільних і гуманітарних 

наук НАН України, 

Відділення економіки  

НАН України, 

Відділення історії, філософії  

та права НАН України,  

Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України  

 

 

Забезпечення спрямованості 

соціогуманітарних досліджень на 

вирішення актуальних проблем України  

в умовах війни та повоєнних викликів  

1.4. Здійснювати моніторинг та аналіз 

загальних тенденцій розвитку світової 

науки та готувати щорічні огляди цих 

тенденцій 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН) 

Президії НАН України, 

ДУ «Інститут досліджень 

науково-технічного потенціалу  

та історії науки ім.Г.М.Доброва 

НАН України» 

Отримання та використання інформації 

про новітні досягнення та тенденції 

розвитку світової науки 

 

1.5. Забезпечити проведення щорічних 

моніторингових соціологічних досліджень 

та підготовку на їхній основі аналітичних 

матеріалів для органів державної влади 

щодо стану українського суспільства  

та окремих його сфер 

2021-2025 

роки 

Відділення історії, філософії  

та права НАН України, 

Інститут соціології НАН України, 

НОВ (ССН) Президії  

НАН України 

 

Практичне використання знання  

про суспільство, його стан та окремі  

сфери суспільного життя при підготовці  

та прийнятті управлінських рішень 
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1.6. Забезпечувати дієвий механізм здійснення 

наукового супроводу енергетичної, 

авіакосмічної, машинобудівної, 

металургійної, оборонно-промислової, 

видобувної та інформаційно-

комунікаційної галузей України та 

формувати річні завдання з 

фундаментальних і прикладних 

досліджень у зазначених галузях на 

підставі актуальних завдань повоєнного 

відновлення і стратегічного розвитку 

країни 

2021-2025 

роки 

Секція фізико-технічних наук 

НАН України,   

відділення НАН України, 

НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України 

Спрямування тематики наукових 

досліджень на відновлення наукового 

супроводу стратегічно важливих  

галузей України 

 

1.7. Запровадити ефективний механізм 

оцінювання результатів, отриманих при 

виконанні тем відомчого замовлення,  

окремо для фундаментальних і прикладних 

досліджень, а також науково-технічних 

розробок, зокрема припинення фінансування 

тем за проміжним результатом оцінювання 

2022-2023 

роки 

Секції НАН України, 

відділення НАН України 

Якісне оцінювання результатів виконання 

наукових робіт та його використання  

для визначення рейтингу наукових установ 

і розподілу базового фінансування 

1.8. Забезпечувати активну участь науковців  

у конкурсах Національного фонду 

досліджень України та інших 

позавідомчих конкурсах проєктів на 

здобуття грантів 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

наукові установи НАН України 

Отримання додаткових коштів для 

проведення наукових досліджень  

на більш високому рівні, закупівлі 

необхідного обладнання та реактивів 

1.9. Створити та за потреби оновлювати базу 

даних експертів за різними напрямами 

наукових досліджень шляхом широкого 

залучення до проведення експертизи 

фахівців закладів вищої освіти, 

національних галузевих академій наук, 

промислових підприємств та іноземних 

експертів 

2022 рік Інститут програмних систем  

НАН України, 

відділення НАН України, 

Офіс оцінювання ефективності 

діяльності наукових установ  

НАН України 

Можливість добору провідних незалежних 

експертів національного та світового рівня 

та забезпечення якісної експертизи запитів 

і об’єктивного конкурсного відбору 

наукових проєктів, оцінювання  

діяльності наукових установ 
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1.10. Запровадити конкурсні підходи до 

формування нових цільових програм 

наукових досліджень і цільових наукових 

(науково-технічних) проєктів НАН 

України. Заслуховувати доповіді 

ініціаторів нових програм і проєктів на 

засіданнях науково-координаційних рад 

секцій  з обґрунтуваннями їхньої 

актуальності, подавати на розгляд Президії 

НАН України відповідні питання разом з 

експертними висновками провідних 

незалежних експертів 

2021-2025 

роки 

Секції НАН України,  

науково-координаційні ради 

секцій НАН України, 

відділення НАН України, 

НОВ (СЗП) Президії  

НАН України 

Підвищення ефективності  

та спрямованості нових цільових програм 

наукових досліджень і цільових наукових 

(науково-технічних) проєктів НАН 

України на вирішення актуальних  

проблем 

1.11. Організовувати проведення вебінарів  

та наукових семінарів щодо застосування  

й дотримання у професійній діяльності 

норм Етичного кодексу вченого України 

2021-2025 

роки 

Комісія НАН України із захисту 

науки, протидії псевдонауці  

та фальсифікації наукових 

досліджень 

Запобігання порушенням  

Етичного кодексу вченого України 

 

1.12. Створити комісії з наукової етики при 

вчених радах установ НАН України  

з виконанням ними контрольної функції 

щодо дотримання академічної 

доброчесності 

2022-2023 

роки 

Відділення НАН України, 

наукові установи НАН України 

Виявлення, встановлення та розгляд  

фактів порушення академічної 

доброчесності і прийняття рішень про  

вид відповідальності, що мають бути 

застосовані до осіб, які порушують норми 

академічної доброчесності 

2. Якісна інноваційна діяльність, наукове забезпечення вирішення актуальних проблем державного та суспільного розвитку 

2.1. Здійснювати регулярну підготовку та 

внесення на розгляд Президії НАН 

України питань про наукове і науково-

технічне забезпечення вирішення 

актуальних проблем зміцнення 

обороноздатності і безпеки держави, 

подолання наслідків військових дій, 

повоєнного розвитку країни 

2022-2025 

роки 

Відділення НАН України Підвищення ролі НАН України у 

вирішенні актуальних проблем державного 

та суспільного розвитку в умовах воєнного 

стану 
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2.2. Забезпечувати підготовку для 

Національної ради з відновлення України 

від наслідків війни пропозицій щодо 

заходів з відновлення та розвитку країни, 

пріоритетних реформ, стратегічних 

ініціатив, проєктів нормативно-правових 

актів, реалізація яких є необхідною у 

воєнний і повоєнний періоди 

2022-2025 

роки 

Комісія НАН України  

з підготовки пропозицій щодо 

заходів з відновлення та розвитку 

України у воєнний  

і післявоєнний періоди 

 

Забезпечення участі НАН України у 

розробленні заходів з відновлення та 

розвитку України 

2.3. Забезпечувати проведення постійного 

моніторингу та модельних розрахунків 

втрат економіки України внаслідок 

збройної агресії РФ, а також систематичне 

подання в установленому порядку 

відповідних розрахунків до Кабінету 

Міністрів України, зацікавлених 

міністерств та відомств  

2022-2025 

роки 

Відділення економіки  

НАН України, 

ДУ «Інститут економіки  

та прогнозування НАН України» 

 

Підвищення ролі НАН України у 

розробленні економічної політики держави 

в умовах воєнного часу та повоєнного 

розвитку  

2.4. Здійснювати підготовку аналітичних 

матеріалів щодо оцінки соціально-

психологічного стану населення України  

в умовах війни для Офісу Президента 

України, Ради національної безпеки та 

оборони України, Міністерства культури 

та інформаційної політики України 

2022-2023 

роки 

Відділення історії, філософії  

та права НАН України,  

Інститут соціології НАН України  

 

Забезпечення наукового супроводу 

процесів соціально-психологічної 

реабілітації населення, постраждалого 

внаслідок війни  

2.5. Регулярно розглядати питання про 

співробітництво з великими промисловими 

підприємствами та подавати Президії НАН 

України пропозиції щодо його розвитку  

2021-2025 

роки 

Науково-технічна рада  

НАН України,  

секції НАН України,  

відділення НАН України 

Налагодження дієвих зв’язків  

із промисловими підприємствами  

з метою збільшення внеску Академії  

в інноваційний розвиток реального 

сектору економіки 
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2.6. Забезпечити проведення на великих 

науково-виробничих об'єднаннях, 

підприємствах оборонно-промислового 

комплексу України, у провідних компаніях 

та серед представників промислового 

бізнесу семінарів, зустрічей, круглих столів 

з метою зацікавлення їх в прикладних 

розробках установ НАН України 

2022-2025 

роки 

Секції НАН України,  

відділення НАН України,  

регіональні наукові центри  

НАН України і МОН України, 

установи НАН України  

 

Розширення та підвищення ефективності  

співробітництва установ НАН України  

з підприємствами України 

2.7. Здійснювати постійний моніторинг 

виконання Угоди між Збройними Силами 

України та Національною академією наук 

України про наукове і науково-технічне 

співробітництво з питань обороноздатності 

держави від 18.01.2022 

2022-2025 

роки 

 

 

НОВ (ССР, СФТМН, СХБН) 

Президії НАН України 

Забезпечення ефективного науково-

технічного співробітництва між 

Збройними Силами України та 

Національною академією наук України 

2.8. Забезпечувати укладання договорів  

про науково-технічну співпрацю  

з профільними закладами охорони 

здоров’я з метою апробації та 

впровадження перспективних медичних 

розробок установ НАН України  

2021-2025 

роки 

Секція хімічних і біологічних 

наук НАН України, 

Відділення біохімії, фізіології  

і молекулярної біології  

НАН України,  

Секція фізико-технічних  

і математичних наук  

НАН України, 

Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства  

НАН України,  

НОВ (СХБН) Президії  

НАН України 

Посилення науково-технічної співпраці  

в галузі охорони здоров’я, впровадження 

розробок установ НАН України  

за ліцензійними договорами  

на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності 

2.9. Підготувати до укладання угоду про 

науково-технічне співробітництво  

з Міністерством з питань стратегічних 

галузей промисловості України 

2022 рік 

 

 

Науково-технічна рада  

НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССР) 

Президії НАН України 

Визначення форм і напрямів 

співробітництва з  Міністерством з питань 

стратегічних галузей промисловості 



7 
 

2.10. Спільно з Міністерством з питань 

стратегічних галузей промисловості 

України вирішити питання щодо  

створення матеріалознавчого Центру  

з оцінки відповідності та взаємозамінності 

матеріалів критичного імпорту  

2023 рік 

 

 

Секція фізико-технічних  

і математичних наук  

НАН України, 

Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства  

НАН України, 

Інститут проблем 

матеріалознавства 

ім.І.М.Францевича НАН України, 

НОВ(СФТМН) Президії  

НАН України 

Створення  організації, яка матиме 

компетенції та повноваження з підготовки 

науково обґрунтованих висновків 

(рекомендацій) щодо заміни матеріалів 

критичного імпорту на матеріали 

вітчизняного та закордонного виробництва 

2.11. Підготувати для подання до Кабінету 

Міністрів України пропозиції з 

відповідними обґрунтуваннями та 

проєктами рішень щодо розроблення 

концепцій нових державних цільових 

програм, зокрема: 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 

2023 рік Секція фізико-технічних  

і математичних наук  

НАН України,  

Секція хімічних і біологічних  

наук НАН України,  

Відділення ядерної фізики  

та енергетики НАН України, 

Відділення наук про Землю  

НАН України, 

Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства  

НАН України, 

 Відділення біохімії, фізіології  

і молекулярної біології  

НАН України,  

Відділення загальної біології  

НАН України 

Забезпечення участі установ НАН України 

у розробленні та виконанні державних 

цільових програм, спрямованих  

на вирішення стратегічно важливих 

проблем 

2.12. Здійснити аналіз державних цільових 

програм, пов’язаних з підвищенням 

обороноздатності, з метою залучення 

установ НАН України до реалізації цих 

програм 

2022-2025 

роки  

 

НОВ (ССР, СФТМН, СХБН) 

Президії НАН України 

Участь установ НАН України в отриманні 

науково-технічної продукції оборонного 

призначення для впровадження на 

підприємствах оборонно-промислового 

комплексу України 
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2.13. Створити науковий парк «Академ.Сіті»  

на базі наукових установ НАН України,  

що розташовані в мікрорайоні 

Академмістечко м.Києва, та організувати 

його ефективну роботу як технологічного 

інкубатора для впровадження академічних 

науково-технічних розробок, а також 

акселератора академічних стартапів   

та спін-офів 

2021-2025 

роки 

Секції НАН України,  

відділення НАН України,  

Київський академічний 

університет, 

НОВ (СКНД, СФТМН, СХБН)  

Президії НАН України, 

УС НАН України, 

 ВНПЗД НАН України 

Створення науково-інноваційної 

екосистеми для більш ефективного 

спрямування науково-технічного 

потенціалу установ НАН України  

на вирішення актуальних проблем 

розвитку м.Києва, а також для формування 

та підтримки розвитку наукоємних малих 

підприємств з налагодження виробництва 

та випуску інноваційної продукції, 

розробленої в установах 

2.14. Провести аналіз діяльності наявних  

у структурі НАН України технопарків, 

організацій та підприємств, що 

здійснюють впровадження та виробництво 

продукції, створеної на основі розробок 

установ НАН України, та подати до 

Президії НАН України пропозиції щодо 

розвитку цієї діяльності 

2023 рік 

 

 

Комісія з питань діяльності 

підприємств дослідно-виробничої 

бази та інших суб’єктів 

господарювання НАН України,  

відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН)   

Президії НАН України, 

УС НАН України 

Розвиток сучасної інноваційної 

інфраструктури НАН України 

2.15. Ініціювати внесення змін до чинного 

законодавства з метою зняття існуючих  

в Україні обмежень на створення 

науковими установами НАН України 

стартапів і малих підприємств та 

налагодження приватно-публічного 

партнерства в галузі високих технологій 

2022-2023 

роки 

НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України, 

Центр досліджень 

інтелектуальної власності  

та трансферу технологій  

НАН України,  

ВНПЗД НАН України 

Сприяння створенню поза структурою 

Академії стартапів і малих підприємств  

з налагодження виробництва та випуску 

інноваційної продукції, розробленої  

в наукових установах 

2.16. Створити та регулярно оновлювати базу 

даних розробок  наукових установ  

НАН України з забезпеченням можливості 

доступу до неї на веб-сайтах НАН України 

та наукових установ  

2022-2025 

роки 

Секції НАН України,  

відділення НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН)  

Президії НАН України 

 

Оприлюднення інформації про розробки 

наукових установ, готові до впровадження, 

та пропозицій для вітчизняних та 

іноземних замовників в єдиному форматі 
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2.17. Посилити кадровий склад підрозділів  

з питань трансферу технологій,  

інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності наукових установ НАН України, 

забезпечити їх сучасними засобами 

комп’ютерної техніки та Інтернет-зв’язку 

2022-2024 

роки 

Секції НАН України,  

відділення НАН України, 

НОВ Президії НАН України, 

наукові установи НАН України 

Підвищення рівня охорони прав 

інтелектуальної власності в наукових 

установах НАН України, проведення 

маркетингових та патентно-

кон’юнктурних досліджень, укладання 

договорів про трансфер технологій 

2.18. Розробити та впровадити методичні 

матеріали з питань охорони прав 

інтелектуальної власності, укладання 

договорів з проведення досліджень  

і розробок, трансферу технологій  

та конфіденційної інформації 

2021-2023 

роки 

НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України 

Центр досліджень 

інтелектуальної власності  

та трансферу технологій  

НАН України 

Використання рекомендацій для 

посилення комерціалізації результатів 

досліджень 

2.19. Здійснювати регулярний моніторинг  

та оперативний аналіз законодавчих 

ініціатив Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України у галузі наукової, 

науково-технічної та інноваційної 

діяльності 

2021-2025 

роки 

Робоча група Президії НАН  

з моніторингу законодавства, 

ВНПЗД НАН України, 

НОВ (СЗП) Президії  

НАН України 

Посилення взаємодії з профільними 

комітетами Верховної Ради України, 

Кабінетом Міністрів України та 

Міністерством освіти і науки України  

у вирішенні питань розвитку науки  

і техніки 

2.20. Забезпечувати участь фахівців НАН 

України у роботі координаційних комісій, 

громадських та дорадчих рад, робочих  

та експертно-аналітичних груп при 

органах державної влади й органах 

місцевого самоврядування 

2021-2025 

роки 

Секції НАН України,  

регіональні наукові центри  

НАН України і МОН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СКНД) Президії НАН України 

Використання потенціалу Академії  

для прийняття науково обґрунтованих 

експертних рішень як на державному,  

так і на регіональному рівнях 

2.21. Здійснювати наукову експертизу 

соціальних наслідків законодавчої 

діяльності Верховної Ради України та 

рішень органів центральної виконавчої 

влади України, готувати відповідні 

аналітичні матеріали 

2021-2025 

роки 

Секція суспільних і гуманітарних 

наук НАН України,  

Відділення історії, філософії  

та права НАН України,  

Інститут соціології НАН України 

Поліпшення якості управлінських рішень  

і законодавства з огляду врахування  

їх впливу на стан соціального розвитку 

України 
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2.22. Продовжити практику підготовки 

щорічних національних доповідей НАН 

України з їх спрямуванням на поточні 

виклики та загрози розвитку України, 

зокрема економічні, соціальні, 

енергетичні, техногенні, соціальні, 

кліматичні, епідеміологічні, демографічні 

тощо 

2021-2025 

роки 

Секції НАН України, 

відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СПНС) Президії НАН України 

Доведення до органів державної влади  

та громадськості науково обґрунтованої 

аналітичної інформації щодо стану, 

можливих шляхів і перспектив вирішення 

найважливіших проблем суспільно-

політичного, соціально-економічного  

та науково-технічного розвитку держави 

2.23. Активізувати науково-експертну 

діяльність в інтересах і на замовлення 

державних і місцевих органів 

2021-2025 

роки 

 

Відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СПНС, ССР) Президії НАН України 

Використання потенціалу Академії для 

прийняття науково обґрунтованих рішень 

державних і місцевих органів 

2.24. Активізувати роботу зі створення нових 

вуглець-вуглецевих матеріалів, що 

використовуються для виготовлення 

критичних елементів ракетних двигунів 

2022-2025 

роки 

ВЯФЕ НАН України, 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» 

Підвищення потужності і 

енергоефективності рушійних установок 

2.25. Активізувати дослідження з покращення 

тактико-технічних характеристик 

артилерійських стволів  

2022-2025 

роки 

ВЯФЕ НАН України, 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» 

Підвищення експлуатаційного ресурсу 

танкових і артилерійських стволів 

2.26. Організувати ділянку з переробки 

відпрацьованих елементів військової 

техніки 

2022-2024 

роки 

ВФТПМ НАН України, 

Інститут електрозварювання 

ім.Є.О.Патона НАН України 

Забезпечення сировиною виробників 

гармат 

2.27. Розробити леговані марки сталей для 

виробництва високоякісних 

безперервнолитих заготовок для гармат 

2022-2025 

роки 

ВФТПМ НАН України, 

Фізико-технологічний інститут 

металів та сплавів НАН України 

Забезпечення сировиною виробників 

гармат 

2.28. Опрацювати питання щодо залучення 

інвестицій з метою впровадження 

новітнього магнітного медичного 

обладнання для видалення осколків            

з тіла людини 

2022 рік 

 

 

ВЯФЕ НАН України, 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» 

Створення наборів для швидкого та 

мінімально інвазивного вилучення 

осколків в умовах бойових дій та 

медичних закладів 
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2.29. Забезпечити розроблення сучасної 

інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу технічного стану мостів            

та шляхопроводів 

2022-2024 

роки 

ВІ, ВФТПМ НАН України, 

Інститут телекомунікацій                 

і глобального інформаційного 

простору НАН України, 

Інститут електрозварювання 

ім.Є.О.Патона НАН України 

Створення інформаційно-аналітичної 

системи моніторингу мостів та 

шляхопроводів для розроблення 

рекомендацій щодо їх підсилення та 

реконструкції 

2.30. Розробити концепцію створення науково-

технічного центру з використання 

радіаційних технологій для виробництва 

радіонуклідних фармацевтичних 

препаратів 

2023-2024 

роки 

ВЯФЕ НАН України, 

Інститут ядерних досліджень 

НАН України 

 

Організація наукового забезпечення 

виробництва сертифікованих радіоізотопів 

для медицини і охорони здоров’я в Україні 

2.31. Створити платформу для виявлення 

вразливостей в програмному та 

апаратному забезпеченні об’єктів 

критичної інфраструктури  

2022-2024 

роки 

ВІ НАН України, 

Інститут кібернетики 

ім.В.М.Глушкова НАН України 

Розроблення інноваційних технологій 

кібербезпеки, підтримка інновацій та 

вітчизняних розробок у сфері 

кібербезпеки, тестування критичної 

інфраструктури на кібербезпечність 

2.32. Активізувати створення технологій 

діагностики, лікування та профілактики 

захворювань очей з використанням 

мікропризмових технологій 

2022-2025 

роки 

 

ВІ НАН України, 

Інститут проблем реєстрації 

інформації НАН України 

Розроблення оптичних виробів для 

лікування косоокості та роботи з 

комп’ютером 
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2.33. Налагодити систематичну наукову 

співпрацю з Міністерством оборони 

України, Національним університетом 

оборони України імені Івана 

Черняховського, Національною академією 

сухопутних військ ім.гетьмана Петра 

Сагайдачного, музейними установами 

воєнного профілю, громадськими 

інституціями, ЗМІ з метою всебічного 

дослідження російсько-української війни 

та формування історичної пам’яті про неї 

2022-2025 

роки 

 

Відділення історії, філософії             

та права НАН України, 

Інститут історії України НАН 

України, Інститут політичних             

і етнонаціональних досліджень 

ім.І.Ф.Кураса НАН України,  

ДУ «Інститут всесвітньої історії 

НАН України»,                        

Інститут українознавства 

ім.І.Крип’якевича НАН України,   

Інститут держави і права 

ім.В.М.Корецького НАН України, 

Інститут української археографії 

та джерелознавства 

ім.М.С.Грушевського                    

НАН України 

Впровадження здобутків воєнно-

історичної науки у практику органів 

державної влади, ЗВО та музейних установ 

3. Інтегрованість у світовий, насамперед європейський дослідницький простір 

3.1. Залучати провідних іноземних вчених для 

проведення онлайн-лекцій про новітні 

наукові досягнення 

2021-2025 

роки 

 

Установи НАН України Отримання нових знань для здійснення 

наукових досліджень світового рівня та 

підвищення рівня кваліфікації 

співробітників установ 

3.2. Розширити наукове співробітництво  

з провідними міжнародними науковими 

центрами, які визначають найновітніші 

напрями розвитку наукових досліджень 

(CERN, IIASA тощо), зокрема за 

спільними програмами та конкурсами 

проєктів зі спільним фінансуванням,                  

а також його підтримку в межах цільових 

наукових програм НАН України 

2021-2025 

роки 

 

 

Секції НАН України,  

відділення НАН України, 

наукові установи НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН) 

Президії НАН України 

 

Активізація міжнародної співпраці, 

підвищення рівня наукових досліджень,  

їх спрямованість на вирішення сучасних 

проблем науки і техніки 
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3.3. Регулярно інформувати установи НАН 

України щодо умов і можливих варіантів 

стажування іноземних учених в установах 

НАН України та науковців НАН України  

в закордонних наукових центрах 

2021-2025 

роки 

ВМЗ НАН України, 

ВНКК НАН України 

Формування усталеної практики 

проведення обопільного стажування  

як іноземних, так і українських учених, 

обмін досвідом між дослідницькими 

групами і лабораторіями 

3.4. Запровадити регулярне проведення 

інформаційних заходів та тренінгів  

щодо участі в конкурсах проєктів  

за міжнародними  програмами,  

насамперед програмою «Горизонт Європа» 

2021-2025 

роки 

Комісія НАН України з питань 

інтеграції до європейського 

дослідницького простору, 

відділення НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН) 

Президії НАН України, 

ВМЗ НАН України 

Підвищення обізнаності працівників  

НАН України з міжнародних програм, 

умов і правил участі в них, збільшення 

кількості спільних проєктів із 

закордонними науковими установами  

та організаціями 

3.5. Опрацювати питання врегулювання 

наявних у чинних нормативних актах 

проблем, що ускладнюють міжнародне 

наукове співробітництво, зокрема щодо 

фінансування спільних із зарубіжними 

організаціями досліджень, завезення 

обладнання і матеріалів, зарубіжних 

відряджень співробітників, зокрема у 

рамках міжнародних проєктів, стажування 

у закордонних наукових центрах та 

підготувати відповідні пропозиції 

2022-2023 

роки  

Робоча група Президії НАН  

з моніторингу законодавства, 

відділення НАН України, 

Інститут держави і права 

ім.В.М.Корецького НАН України, 

ДУ «Інститут економіко-

правових досліджень  

ім.В.К.Мамутова НАН України», 

ВНПЗД НАН України, 

НОВ (ССН) Президії  

НАН України 

Створення сприятливих умов для 

розширення міжнародного наукового 

співробітництва 

3.6. Активізувати співпрацю з національними 

академіями наук країн Європи і Азії  

у напрямку створення мережі міжнародних 

асоційованих об'єднань (лабораторій)  

в рамках багатосторонніх угод 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

наукові установи НАН України,  

ВМЗ НАН України 

 

Виконання спільних проєктів  

у лабораторіях і наукових центрах інших 

країни, отримання нових наукових 

результатів світового та національного 

рівнів 

3.7. Продовжити роботу щодо заснування 

пам’ятної відзнаки ЮНЕСКО ім. Бориса 

Патона за видатний внесок у розвиток 

науки та технологій 

2022-2023 

роки 

НОВ (СПНС) Президії  

НАН України 

Популяризація вітчизняної науки, 

увічнення пам’яті президента  

НАН України академіка НАН України 

Б.Є.Патона 
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3.8. Визначити пріоритетні напрями  та 

активізувати співпрацю за програмами 

транскордонного співробітництва 

 

2022-2025 

роки 

Західний науковий центр  

НАН України і МОН України, 

Південний науковий центр  

НАН України і МОН України, 

наукові установи НАН України, 

ВМЗ НАН України 

Налагодження міжнародного 

співробітництва  у галузі досліджень 

біорізноманіття, розвитку прикордонних 

територій тощо 

3.9. Здійснити  оцінку результативності  

та ефективності співробітництва за  

угодами НАН України з міжнародними  

та іноземними організаціями та 

підготувати пропозиції щодо оновлення 

чинних або укладення нових угод, 

протоколів, меморандумів із закордонними 

партнерами 

2022-2023 

роки 

 

Відділення НАН України, 

Комісія НАН України з інтеграції 

до європейського дослідницького 

простору, 

ВМЗ НАН України, 

НОВ (СЗП, СФТМН, СХБН, 

ССН, СПНС) Президії  

НАН України 

Визначення стану міжнародного 

співробітництва НАН України  

за угодами з міжнародними  

та іноземними організаціями,  

підвищення його ефективності 

 

 

3.10. Опрацювати питання щодо участі установ 

НАН України у міжнародних фахових 

об’єднаннях, стимулювання розширення  

та активізації такої участі, зокрема її 

врахування при оцінюванні ефективності 

діяльності наукових установ  

2022-2023 

роки 

 

 

Відділення НАН України, 

наукові установи НАН України, 

ВМЗ НАН України 

Підвищення ефективності членства 

наукових установ у міжнародних фахових 

об’єднаннях, розширення кола таких 

об’єднань, у діяльності яких беруть  

участь наукові установи  НАН України 

3.11. Ініціювати започаткування цільових 

програм з підтримки національної частини 

спільних Європейських місій, 

Європейських партнерств спільного 

програмування та спільного фінансування 

 

2023-2024 

роки  

 

Київський академічний 

університет, 

наукові установи НАН України, 

НОВ (СКНД, СЗП) Президії  

НАН України 

Можливість наукових колективів  

НАН України повноцінно 

використовувати ресурси Європейської 

хмари відкритої науки та брати участь  

у білатеральних програмах співпраці  

з Європейською комісією в сфері 

штучного інтелекту, великих даних, 

робототехніки, нових матеріалів 
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3.12. Опрацювати питання започаткування 

двосторонніх проєктів з іноземними 

академіями наук і науковими центрами  

зі спільним фінансуванням та подати  

до Президії НАН України відповідні 

пропозиції 

2022-2023 

роки 

 

 

ВМЗ НАН України, 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

Розширення співробітництва  

з провідними науковими установами 

інших країн і практики започаткування 

спільних проєктів 

3.13. Щороку розглядати питання щодо участі 

науковців установ НАН України в 

програмі «Горизонт Європа» та 

враховувати рівень цієї участі при 

визначенні рейтингу установи 

2022-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

НОВ (СЗП) Президії  

НАН України 

 

Стимулювання участі науковців  

у  конкурсах і виконанні проєктів 

програми «Горизонт Європа»,  

отримання статусу координаторів  

окремих проєктів цієї програми 

3.14. Посилити співпрацю з закордонними 

науковими центрами з реалізації проєктів 

Організації Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (UNIDO) та 

Глобального екологічного фонду (GEF) 

в рамках Глобальної інноваційної 

програми екологічно чистих технологій 

для малих та середніх підприємств 

України (GCIP Ukraine) 

2022-2025 

роки 

Відділення фізико-технічних 

проблем енергетики   

НАН України, 

НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України 

Участь в організації, експертна  

підтримка стартап-проєктів, спрямованих 

на запровадження «чистих» технологій  

(за рахунок підвищення 

енергоефективності виробництва, 

використання відновлюваних ресурсів  

та заходів щодо захисту навколишнього 

середовища) та результатом яких  

є скорочення викидів парникових газів  

та інших забруднюючих речовин  

у навколишнє середовище 

3.15. Розробити та запропонувати механізм 

фінансової підтримки програм академічної 

мобільності та стажування науковців НАН 

України в закордонних наукових центрах  

та закордонних фахівців в установах НАН 

України 

2022-2023 

роки 

 

ВМЗ НАН України, 

відділення НАН України, 

НОВ (СЗП) Президії  

НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

Розширення обсягів спільних досліджень 

установ НАН України і закордонних 

наукових установ 
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3.16. Розробити та подати на затвердження 

Президії НАН України програму заходів 

щодо залучення українських науковців 

зарубіжжя до співпраці з науковими 

установами НАН України, зокрема  

з  використанням даних МЗС України  

щодо української наукової діаспори 

2022-2024 

роки 

Відділення НАН України, 

Український міжнародний 

комітет з питань науки  

та культури НАН України, 

ВМЗ НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СЗП) Президії НАН України 

Створення бази даних українських  

вчених-експатів, посилення та 

започаткування нових форм співпраці  

з науковою діаспорою, підвищення рівня 

експертизи наукових проєктів, 

експертного оцінювання ефективності 

діяльності наукових установ НАН України 

3.17. Створити та підтримувати в актуальному 

стані електронну базу даних з 

міжнародного співробітництва НАН 

України та її установ 

2022-2025 

роки 

ВМЗ НАН України, 

Інститут програмних систем  

НАН України, 

наукові установи НАН України, 

НОВ (СФТМН, СЗП) Президії 

НАН України 

Оперативне отримання та практичне 

використання  інформації щодо: 

міжнародних угод НАН України  

та стану реалізації спільних заходів  

і програм за цими угодами; двосторонніх 

(білатеральних) угод установ НАН 

України із зарубіжними партнерами  

і спільних з ними наукових проєктах; 

членства НАН України та наукових 

установ у міжнародних наукових 

організаціях, зокрема фахових 

об’єднаннях; участі науковців і установ 

НАН України в міжнародних програмах  

і грантах, отриманих за цими програмами 

від міжнародних організацій і фондів; 

контрактів установ НАН України  

із зарубіжними замовниками 
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3.18. Опрацювати питання щодо залучення 

можливостей системи Міністерства 

закордонних справ України (центрального 

апарату та закордонних дипломатичних 

представництв) для сприяння установам 

НАН України в їхній співпраці з 

провідними зарубіжними, насамперед 

європейськими науковими центрами, 

участі у програмній діяльності 

міжнародних організацій тощо 

2022-2023 

роки 

 

ВМЗ НАН України Підвищення рівня інтегрованості  

наукових установ НАН України у 

світовий, насамперед європейський, 

дослідницький простір 

4. Удосконалена структура та система управління 

4.1. Завершити в основному оптимізацію  

мережі наукових установ НАН України  

з урахуванням результатів оцінювання 

ефективності їхньої діяльності та 

державної атестації 

 

2022-2023 

роки 

 

Президія НАН України,  

секції НАН України,  

відділення НАН України, 

регіональні наукові центри  

НАН України і МОН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СЗД) Президії НАН України 

Ліквідація або реорганізація окремих 

наукових установ НАН України, які  

не відповідають сучасному рівню науки, 

мають низький рейтинг своєї діяльності,  

є малочисельними і неефективними. 

Створення у необхідних випадках науково-

технологічних (технічних) комплексів 

4.2. Продовжити оптимізацію внутрішньої 

структури наукових установ з урахуванням 

результатів регулярного оцінювання 

ефективності їхньої діяльності 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

наукові установи НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СЗД) Президії НАН України 

Удосконалення внутрішньої структури 

наукових установ шляхом ліквідації або 

реорганізації неефективних підрозділів, 

підвищення ефективності діяльності  

наукових установ та їх структурних 

підрозділів 
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4.3. Здійснювати постійний моніторинг 

діяльності підприємств і організацій 

дослідно - виробничої бази, інших  

суб’єктів господарювання НАН України,  

за результатами якого проводити 

оптимізацію їх мережі шляхом: 

 ліквідації нерентабельних суб’єктів 

господарювання; 

 передання збиткових підприємств для            

їх подальшої приватизації; 

 створення на базі найбільш успішних 

підприємств дослідно-виробничих 

комплексів 

2022-2025 

роки 

Комісія з питань діяльності 

підприємств дослідно-

виробничої бази та інших 

суб’єктів господарювання 

НАН України, 

відділення НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СЗД) Президії НАН України, 

УС НАН України 

 

Підвищення ефективності діяльності 

дослідно-виробничої бази та розвиток 

інноваційної інфраструктури  

4.4. Провести аналіз основних наукових 

напрямів і кадрового складу відділень  

НАН України, віднесення до них наукових 

установ відповідного профілю та винести  

на розгляд Загальних зборів НАН України 

обґрунтовані пропозиції щодо скорочення 

кількості відділень і зміни їх назв 

2024 рік Президія НАН України,  

секції НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН)  

Президії НАН України,  

ВНКК НАН України 

Удосконалення структури НАН України  

та підвищення ефективності управління 

4.5. Підготувати та винести на розгляд  

Президії НАН України пропозиції щодо 

розширення  повноважень секцій і 

відділень НАН України у вирішенні 

питань реалізації кадрової політики, 

підтримки пріоритетних наукових 

напрямів, організації міждисциплінарних 

досліджень  

2023 рік Секції НАН України, 

координаційні ради секцій  

НАН України, 

відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН)   

Президії НАН України 

 

Посилення ролі та відповідальності секцій 

і відділень НАН України за вирішення 

їхніх основних статутних завдань 

https://www.nas.gov.ua/UA/Colegial/Pages/Default.aspx?CID=000000249
https://www.nas.gov.ua/UA/Colegial/Pages/Default.aspx?CID=000000249
https://www.nas.gov.ua/UA/Colegial/Pages/Default.aspx?CID=000000249
https://www.nas.gov.ua/UA/Colegial/Pages/Default.aspx?CID=000000249
https://www.nas.gov.ua/UA/Colegial/Pages/Default.aspx?CID=000000249
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4.6. Удосконалити мережу наукових рад, 

комітетів, комісій НАН України  

з врахуванням: 

 їхнього сприяння виконанню 

координаційних та науково-експертних 

функцій НАН України; 

 підготовки та оприлюднення ними 

доповідей з оцінкою найновіших 

досягнень та перспектив розвитку 

досліджень у НАН  України з 

відповідних наукових проблем 

2021-2025 

роки  

 

Секції НАН України, 

відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН)   

Президії НАН України 

Підвищення ефективності діяльності рад, 

комітетів та комісій НАН України 

4.7. Створити електронну базу та упорядкувати 

розміщення на веб-сайті Академії 

нормативних актів НАН України та  

змін до них із забезпеченням розвинутих 

можливостей оперативного пошуку 

інформації 

2022-2025 

роки 
Інститут програмних систем 

НАН України, 

Секретаріат Президії  

НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

 

Підвищення ефективності управлінської 

діяльності. Своєчасне наповнення 

електронної бази нормативних актів  

НАН України з внесенням відповідних 

змін та належне її ведення 

4.8. Розширити функціональні можливості 

розподіленої інформаційної технології 

підтримки науково-організаційної діяльності 

НАН України (РІТ НОД НАН України) для  

її використання різними підрозділами 

апарату Президії НАН України  та 

установами Академії в поточній діяльності 

2022-2025 

роки  
НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України,  

Інститут кібернетики 

ім.В.М.Глушкова НАН України  

Підвищення ефективності роботи апарату 

Президії НАН України та науково-

організаційної діяльності установ  

Академії 

4.9. Розробити пропозиції щодо запровадження 

системи регулярного підвищення 

кваліфікації працівників  наукових установ 

Академії, зокрема з питань управління 

майном, трансферу технологій та 

інтелектуальної власності, міжнародної 

діяльності, кадрової роботи тощо 

2022-2023 

роки 

ВНКК НАН України, 

ДУ «Інститут досліджень 

науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім.Г.М.Доброва 

НАН України», 

НОВ (СЗП, СКНД) Президії 

НАН України 

Підготовка кваліфікованих працівників 

управлінського складу та резерву  

науково-керівних кадрів 
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4.10. Проводити на регулярній основі тренінги, 

семінари-практикуми з питань правового, 

фінансового, матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення діяльності 

установ, впровадження сучасних методів 

організації наукових досліджень та 

комерціалізації їх результатів  

2021-2025 

роки  
Структурні підрозділи апарату 

Президії НАН України, 

Центр досліджень 

інтелектуальної власності 

та трансферу технологій  

НАН України 

Надання установам, організаціям  

і підприємствам НАН України допомоги  

у виконанні покладених на них завдань 

5. Сучасна дослідницька інфраструктура 

5.1. Здійснювати щорічне оцінювання 

ефективності роботи центрів колективного 

користування науковими приладами,  

за результатами якого визначати 

пріоритети у модернізації їхнього 

обладнання та забезпеченні витратними 

матеріалами 

2022-2025 

роки 

Комісія з питань модернізації 

парку наукових приладів  

та обладнання НАН України, 

 відділення НАН України,  

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України 

Підвищення ефективності діяльності 

центрів колективного користування, 

оновлення парку унікального наукового 

обладнання і приладів 

5.2. Оптимізувати мережу центрів 

колективного користування науковим 

обладнанням, створити профільні центри 

шляхом їх об’єднання за науковими 

напрямами 

2022-2023 

роки 

Відділення НАН України, 

НОВ (СЗД, СФТМН, ССН) 

Президії НАН України 

Покращення забезпечення досліджень 

сучасним науковим обладнанням, 

ресурсами для досліджень.  

Підвищення рівня наукових досліджень  

за рахунок ремонту наявного та закупівлі 

нового наукового обладнання 

5.3. Запровадити попереднє рейтингування 

запитів установ НАН України на 

придбання або модернізацію наукових 

приладів центрів колективного 

користування науковими приладами з 

врахуванням відповідності  

цих запитів розвитку пріоритетних  

напрямів досліджень і розробок 

2022-2025 

роки 

Відділення НАН України,  

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України 

Підвищення обґрунтованості  

та ефективності цільової підтримки 

центрів колективного користування 

науковими приладами 
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5.4. При формуванні бюджетного запиту  

НАН України на наступний період 

надавати обґрунтовані пропозиції щодо 

збільшення обсягів цільових видатків,           

які спрямовуються на придбання, 

модернізацію та ремонт наукового 

обладнання, зокрема за бюджетною 

програмою «Підтримка розвитку 

пріоритетних напрямів наукових 

досліджень» 

2022-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

наукові установи НАН України, 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

Осучаснення та розвиток дослідницької 

інфраструктури НАН України 

5.5. Забезпечити функціонування репозитарію 

наукових текстів НАН України, на базі 

якого сформувати єдиний реєстр наукових 

публікацій працівників НАН України  

з окремим розділом про публікації  

в журналах, що індексуються 

наукометричними базами Web of Science  

та Scopus 

2022 рік Національна бібліотека України 

ім.В.І.Вернадського 

 

Приведення наукових метаданих  

у відповідність до сучасних міжнародних 

стандартів цифрової комунікації, 

забезпечення відкритого доступу  

до результатів наукової діяльності,  

можливість інтеграції до національної, 

європейської та світової дослідницької 

інфраструктури 

5.6. Забезпечувати розвиток та функціонування 

академічного репозитарію даних 

досліджень DataverseUA, зокрема 

формування в ньому тематичних просторів 

відкритих даних з досліджень 

2021-2025 

 роки 

Відділення НАН України,  

наукові установи НАН України, 

Київський академічний 

університет, 

Український національний грід, 

Інститут теоретичної фізики 

ім.М.М.Боголюбова  

НАН України 

Створення тематичних просторів 

відкритих даних з досліджень на базі 

академічного репозитарію даних 

DataverseUA та надання відкритого FAIR  

доступу до даних досліджень, що 

фінансуються НАН України 

5.7. Збільшувати кількість періодичних 

наукових видань НАН України,  

що входять до наукометричних світових  

баз 

 

 

2021-2025 

роки 

Науково-видавнича рада  

НАН України,  

наукові установи НАН України, 

НОВ (СКНД) Президії  

НАН України 

Підвищення престижу української науки 

та її просування до Європейського 

наукового простору 
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5.8. Створити цифрові кластери центрів 

колективного користування науковими 

приладами НАН України за тематичними 

напрямами на базі Українського 

національного гріду, що інтероперабельні 

до відповідних кластерів європейських 

дослідницьких інфраструктур 

та  включають центри компетенції  

керування відкритими даними 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України,  

наукові установи НАН України, 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України,  

Український національний  

грід та АМОД 

 

Створення пілотної цифрової 

інфраструктури кластерів центрів 

колективного користування науковими 

приладами НАН України та забезпечення 

їх взаємодії з відповідними  кластерами 

європейських дослідницьких 

інфраструктур у рамках Європейського 

дослідницького простору та Європейської 

хмари відкритої науки 

5.9. 

 

 

Створити та забезпечити ефективну 

підтримку та розвиток хмарної 

інфраструктури НАН України  

як платформи єдиного національного 

інформаційного простору (ЄНІП)  

відкритої науки, інтегрованого до 

Європейської Хмарної інфраструктури 

2021-2025 

роки 

Координаційна рада  

НАН України з питань 

інформатизації,  

Інститут програмних систем 

НАН України, 

Інститут теоретичної фізики 

ім.М.М.Боголюбова  

НАН України, 

Інститут кібернетики 

ім.В.М.Глушкова НАН України, 

НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України 

Розвиток сучасної інфраструктури  

в інформаційному просторі 

5.10. Створити в структурі НАН України центр 

для сертифікації нових та імпортованих 

конструкційних матеріалів, зокрема для 

авіабудування та ракетно-космічної 

техніки 

2023-2025 

роки 

 

ВФТПМ НАН України Організація та функціонування 

загальнодержавного сертифікаційного 

органу у галузі матеріалознавства 

5.11. Опрацювати питання щодо створення  

в структурі НАН України Центру воєнно-

історичних досліджень 

2022 рік Відділення історії, філософії  

та права НАН України,  

Інститут історії України  

НАН України  

Підвищення рівня досліджень з 

актуальних проблем воєнної історії 

України  
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5.12. Створити на базі Інституту 

електрозварювання ім.Є.О.Патона  

НАН України та Науково-дослідного 

інституту зварювальних технологій  

ім.Патона в провінції Чжецзян (КНР) 

українсько-китайську спільну  

лабораторію зварювальних технологій  

та матеріалознавства 

2022-2023 

роки 

Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства  

НАН України, 

Інститут електрозварювання 

ім.Є.О.Патона НАН України,  

ВМЗ НАН України 

Створення сучасної лабораторії 

зварювальних технологій та 

матеріалознавства, розширення 

можливостей для проведення науково-

дослідних робіт у галузях передових 

технологій зварювання і споріднених 

процесів, розвиток міжнародного  

науково-технічного співробітництва 

5.13. Опрацювати питання щодо створення 

міжнародного ядерного центру на базі  

ЯПУ «Джерело нейтронів» та подати 

відповідні пропозиції Президії НАН 

України  

 

По 

закінченню 

дії воєнного 

стану 

НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України, 

Відділення ядерної фізики  

та енергетики НАН України, 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» 

Залучення іноземних партнерів до 

спільного розвитку досліджень ядерних 

систем, керованих прискорювачами 

частинок 

5.14. Опрацювати питання щодо створення 

Центру колективного користування 

кріогенними рідинами ім.Л.В.Шубнікова,  

а також подальшого започаткування на 

його базі  міжнародного 

низькотемпературного дослідницького 

центру та подати відповідні пропозиції 

Президії НАН України 

По 

закінченню 

дії воєнного 

стану 

Відділення фізики і астрономії 

НАН України, 

Фізико-технічний інститут 

низьких температур 

ім.Б.І.Вєркіна НАН України,  

НОВ (СФТМН) Президії  

НАН України 

Створення міжнародного дослідницького 

центру в галузі низьких і наднизьких 

температур 

5.15. Підготувати та подати на розгляд  

Президії НАН України пропозиції щодо 

створення  на базі Інституту 

експериментальної патології, онкології  

і радіології ім.Р.Є.Кавецького НАН 

України сучасного віварію як платформи 

колективного користування наукових 

установ відповідного профілю 

2023 рік 

 

 

Відділення біохімії, фізіології  

і молекулярної біології  

НАН України, 

НОВ (СХБН) Президії  

НАН України 

Створення сучасної науково-дослідної 

бази для роботи з різними видами лінійних 

тварин та нелінійних експериментальних 

тварин для проведення досліджень in vivo 

згідно з правилами належної (якісної)  

лабораторної  практики (Good Laboratory 

Practice), визнаної в Україні 
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5.16. Опрацювати питання щодо об’єднання 

лабораторних баз структурних підрозділів 

за спорідненими напрямами і тематикою 

досліджень 

2022-2023 

роки 

Наукові установи НАН України Зростання привабливості наукових 

інститутів для випускників ЗВО, 

покращання якості дослідницької роботи 

5.17. Опрацювати питання щодо створення 

спільних із закладами вищої освіти центрів 

колективного користування науковим 

обладнанням і подати на розгляд Президії 

НАН України узгоджені пропозиції 

2023 рік 

 

НОВ (СЗД, СКНД)  

Президії НАН України, 

наукові установи НАН України 

Розширення тематики спільних наукових 

досліджень, підвищення їхнього рівня  

та актуальності 

 

5.18. Провести інвентаризацію наявного 

наукового обладнання в центрах 

колективного користування науковим 

обладнанням та об’єктах, що становлять 

національне надбання, здійснювати 

регулярну оцінку його технічного стану  

2022-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

Комісія з питань модернізації 

парку наукових приладів  

та обладнання НАН України, 

Комісія НАН України з питань 

організації діяльності наукових 

об'єктів, що становлять 

національне надбання, 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України 

Отримання реальних відомостей щодо 

ефективності використання наукового 

обладнання, формування замовлень  

на новітнє обладнання та модернізацію  

з урахуванням першочергових потреб 

 

 

5.19. Передбачати регулярну передплату  

на зарубіжну фахову періодику, зокрема  

на повнотекстові бази даних з 

пріоритетних галузей знань, забезпечувати 

безперешкодний доступ співробітників 

НАН України до бібліографічних 

(MathSciNet) та наукометричних (Scopus, 

Web of Science) баз даних 

2022-2025 

роки 

НОВ (СЗД, ССН) Президії  

НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

Національна бібліотека України 

ім.В.І.Вернадського  

Забезпечення науковців необхідними 

інформаційними ресурсами для 

систематичного аналізу новітніх  

досягнень і тенденцій розвитку світової 

науки  
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5.20. При підготовці бюджетних запитів НАН 
України на 2023 рік і наступні роки, а 
також затвердженні обсягів цільового 
фінансування за завданням «Ремонт 
майнового комплексу НАН України» за 
бюджетною програмою КПКВК 6541030 
«Наукова і науково-технічна діяльність 
наукових установ Національної академії 
наук України» першочергово планувати 
цільові кошти на відбудову зруйнованої          
та пошкодженої інфраструктури установ 
НАН України 

2022-2025 

роки 

 

 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

УС НАН України 

Відбудова зруйнованої та пошкодженої 

інфраструктури установ НАН України,  

її подальший розвиток 

6. Поліпшене кадрове забезпечення 

6.1. Активізувати діяльність у напрямах: 
 запровадження нових форм підтримки 

молодих науковців; 
 удосконалення механізмів залучення 

молодих вчених до участі в державних  
та академічних конкурсах на здобуття 
премій, стипендій та грантів;  

 забезпечення молодих вчених 
НАН України службовим житлом; 

 організації виступів молодих вчених з 
науковими повідомленнями на 
засіданнях Президії НАН України з 
наступним відкриттям додаткових 
відомчих тем, керівниками яких  є 
молоді науковці; 

 проведення атестації молодих вчених-
стипендіатів Президента України і НАН 
України; 

 проведення конкурсів на здобуття 
стипендії імені академіка НАН України 
Б.Є.Патона для молодих вчених 
Національної академії наук України – 
кандидатів наук (докторів філософії) і 
докторів наук 

2022-2025 

роки  

 

 

Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України, 

секції НАН України,  

відділення НАН України, 

НОВ (СКНД) Президії  

НАН України 

Створення умов для професійного  

та кар’єрного зростання молодих вчених 

НАН України, закріплення їх в наукових 

установах Академії 
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6.2. Посилити профорієнтаційну роботу зі 

студентами та випускниками закладів 

вищої освіти 

2022-2025 

роки 

Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України, 

відділення НАН України, 

установи НАН України 

Поповнення молодими вченими 

колективів установ НАН України 

6.3. Поширити практику організації 

інститутських молодіжних семінарів та 

наукових шкіл, сприяти кар’єрному 

зростанню молодих дослідників 

Постійно Установи НАН України  

 

Приплив активної молоді в установи, 

зменшення дефіциту кадрів високої 

кваліфікації 

6.4. Здійснювати формування кадрового  

резерву з середовища молодих наукових 

співробітників установ НАН України  

з метою підготовки до заміщення керівних 

посад 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України, 

наукові установи НАН України 

Мотивація наукової молоді перспективою 

кар’єрного росту 

 

6.5. Поширити досвід Західного наукового 

центру НАН України і МОН України 

стосовно форм підтримки наукової молоді 

для її закріплення в наукових установах  

та професійного і кар'єрного зростання  

у Львівській області на інші регіони 

України 

2021-2022 

роки 

Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України, 

регіональні наукові центри  

НАН України і МОН України 

Адресна підтримка обласними радами і 

обласними державними адміністраціями 

обдарованої наукової молоді, створення 

умов для отримання молодими вченими 

нових наукових результатів, їхнього 

наукового та посадового зростання 

6.6. Розвивати практику надання на 

конкурсних засадах грантів НАН України 

дослідницьким лабораторіям/групам 

молодих вчених НАН України для 

проведення досліджень за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки 

2022-2025  

роки 

 

 

Секції НАН України,  

відділення НАН України, 

Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України,  

НОВ (СКНД) Президії  

НАН України 

Закріплення молодих вчених у наукових 

установах НАН України, сприяння  

їхньому науковому зростанню 

6.7. Збільшувати обсяги фінансування  

та розширювати перелік тематичних 

напрямів Програми постдокторальних 

досліджень у НАН України 

 

 

2021-2025  

роки 

Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України, 

секції НАН України,  

відділення НАН України,  

НОВ (СКНД) Президії  

НАН України 

Зростання кількості заявок  

від претендентів для участі  

у Програмі постдокторальних  

досліджень НАН України 



27 
 

6.8. Ініціювати внесення змін до чинних 

нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України для поетапного 

збільшення середньої заробітної плати 

наукових працівників НАН України до 

рівня, визначеного Законом України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» 

По 

закінченню 

дії воєнного 

стану 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

Посилення соціальної захищеності 

наукових працівників НАН України  

та привабливості наукової праці 

6.9. При формуванні бюджетних запитів  

НАН України на наступний період 

надавати обґрунтовані пропозиції щодо 

збільшення обсягів фінансування 

бюджетної програми «Забезпечення 

житлом вчених НАН України» 

2022-2025  

роки 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

УС НАН України 

Покращення соціальних умов працівників 

НАН України 

6.10. Розширити застосування Боголюбовської 

програми стажування за рахунок магістрів 

та аспірантів закладів вищої освіти  

в рамках реалізації Програми з академічної 

мобільності Київського академічного 

університету 

2022-2025  

роки 

Київський академічний 

університет, 

наукові установи НАН України 

Посилення співпраці із закладами вищої 

освіти з підготовки висококваліфікованих 

фахівців  

6.11. Ініціювати внесення змін до нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України  

і Національного агентства з забезпечення 

якості освіти щодо особливостей 

підготовки магістрів та мотивування їхньої 

подальшої роботи в установах НАН 

України 

2022 рік  Відділення НАН України, 

ВНКК НАН України,  

НОВ (СКНД) Президії  

НАН України 

Посилення співпраці з закладами вищої 

освіти, підвищення якості підготовки 

кваліфікованих кадрів для роботи  

в НАН України 
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6.12. Розширити за двосторонніми угодами із 

закладами вищої освіти мережу спільних 

кафедр, лабораторій, інших освітньо-

наукових структур для проведення 

лекційних та практичних занять, виробничих 

практик, підготовки бакалаврських та 

магістерських робіт студентів згідно з 

основними напрямами досліджень установ 

НАН України 

2022-2025 

роки 

Наукові установи НАН України Посилення наукової співпраці з закладами 

вищої освіти, підвищення якості вищої 

освіти та її застосування в науковій та 

практичній діяльності  

 

 

6.13. Забезпечити формування та систематичне 

оновлення  резерву керівних кадрів наукових 

установ НАН України 

 

2022-2025 

роки 

 

Наукові установи НАН України, 

відділення НАН України, 

ВНКК НАН України 

Забезпечення оперативного та ефективного 

оновлення усіх ланок керування діяльністю 

наукових установ в умовах воєнного стану  

та його наслідків 

7. Ефективне використання бюджетних коштів 

7.1. Щороку проводити аналіз тематики  

та результатів фундаментальних  

і прикладних досліджень наукових установ 

НАН України, визначати на основі аналізу 

пріоритетні напрями досліджень  

і забезпечувати ці напрями необхідними 

ресурсами 

2022-2025 

роки 

Секції НАН України,  

науково-координаційні ради 

секцій НАН України, 

відділення НАН України, 

наукові установи НАН України 

Максимальна концентрація фінансових, 

матеріально-технічних, кадрових  

ресурсів на пріоритетних напрямах 

фундаментальних і прикладних 

досліджень 

7.2. При підготовці бюджетного запиту  
НАН України на 2022 рік і наступні роки 

враховувати потреби на забезпечення 

постійного доступу наукових установ  

до міжнародних баз наукової інформації 

2021-2025 

роки 

НОВ (СЗД, ССН) Президії  

НАН України,  

ВФЕЗД НАН України, 

Національна бібліотека України 

ім.В.І.Вернадського,  

наукові установи НАН України 

Врахування світових тенденцій при 

визначенні пріоритетних напрямів 

наукових досліджень, зростання  

кількості цитувань і публікацій науковців 

у міжнародних наукометричних базах 

даних 
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7.3. Провести аналіз принципів розподілу 

відділеннями НАН України базового 

бюджетного фінансування між науковими 

установами та запровадити механізм   

фінансування наукових установ, згідно  з  

яким кошти,  вивільнені у зв’язку  з 

припиненням формування нових цільових 

програм наукових досліджень відділень 

НАН України, спрямовуватимуться  на 

збільшення обсягів базового бюджетного 

фінансування окремих установ відділень 

НАН України для виконання найбільш 

перспективних досліджень за відомчим 

замовленням 2021 

2021-2022 

роки 

виконано 

Відділення НАН України, 

НОВ (СЗД, СФТМН, СХБН, 

ССН) Президії НАН України 

Забезпечення прозорого розподілу 

базового фінансування між науковими 

установами з обов’язковим врахуванням 

ефективності діяльності установ  у 

попередні роки та їхнього рейтингу 

7.4. Здійснювати об’єктивну експертизу  

та якісний конкурсний відбір наукових 

проєктів для адресної підтримки наукових 

підрозділів установ за напрямом 

«Підтримка пріоритетних для держави 

наукових досліджень і науково-технічних 

(експертних) розробок» бюджетної 

програми 1230 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України Надання бюджетного фінансування 

найбільш актуальним науковим 

дослідженням і науковим (науково-

технічним) розробкам з великими 

перспективами практичного  

використання їхніх результатів 

7.5. Розробити та запровадити оновлені 

принципи розподілу базового бюджетного 

фінансування між секціями НАН України  

та між відділеннями НАН України 

 

2022-2023 

роки 

Президія НАН України, 

секції НАН України, 

відділення НАН України, 

НОВ (СЗД, СФТМН, СХБН, 

ССН) Президії НАН України 

Забезпечення прозорого розподілу 

базового фінансування між секціями  

НАН України та між відділеннями  

НАН України з урахуванням результатів 

оцінювання установ та їх державної 

атестації 
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7.6. Готувати та подавати на розгляд Президії 

НАН України обґрунтовані пропозиції 

щодо започаткування нових і збільшення 

обсягів фінансування діючих цільових 

програм наукових досліджень і конкурсів 

наукових (науково-технічних) проєктів 

2021-2025 

роки 

Секції НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН) 

Президії НАН України 

Збільшення питомої ваги конкурсного 

фінансування наукових проєктів   

у  загальному обсязі  фінансування 

наукових  досліджень 

8. Упорядкований майновий комплекс, його ефективне використання 

8.1. Проводити щорічну інвентаризацію 

нерухомого майна НАН України,  

зокрема й земельних ділянок 

Щорічно Установи, організації  

та підприємства НАН України, 

УС НАН України 

Створення передумов для внесення  

достовірних даних до автоматизованої 

системи «Юридичні особи» та Цифрової 

системи управління нерухомим майном 

НАН України 

8.2. Забезпечити внесення за результатами 

проведеної інвентаризації до 

автоматизованої системи «Юридичні 

особи» та Цифрової системи управління 

нерухомим майном НАН України 

достовірних відомостей про нерухоме 

майно НАН України 

Щорічно Установи, організації  

та підприємства НАН України, 

УС НАН України 

Отримання актуальних відомостей  

про об’єкти майнового комплексу  

НАН України, їхній стан та фактичне 

використання, здійснення заходів щодо 

подальшого ефективного використання 

об’єктів нерухомості та земельних ділянок 

8.3. Здійснювати подальше вдосконалення 

Цифрової системи управління нерухомим 

майном НАН України 

 

Постійно УС НАН України, 

Інститут програмних систем 

НАН України, 

НЦ «Мала академія наук України» 

Використання Цифрової системи 

управління нерухомим майном  

НАН України як цілісної системи даних 

обліку майна НАН України, оперативного 

оцінювання та моніторингу ефективності 

його використання 
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8.4. Проводити щоквартальний аналіз стану 

державної реєстрації речових прав на 

об’єкти нерухомого майна, зокрема земе-

льні ділянки, та вживати невідкладних 

заходів щодо проведення установами, 

організаціями та підприємствами НАН 

України зазначеної державної реєстрації 

2021-2022 

роки 

УС НАН України, 

установи, організації  

та підприємства НАН України 

Завершення процесу офіційного визнання 

речових прав на нерухоме майно  

НАН України та внесення відповідних 

відомостей до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно; 

попередження протиправних дій щодо 

незаконного заволодіння і розпорядження 

майном НАН України; правове 

забезпечення збереження майна  

НАН України 

8.5. Готувати з використанням Цифрової 

системи управління нерухомим майном 

НАН України та подавати на розгляд  

Бюро Президії НАН України  пропозиції 

щодо перепрофілювання окремих об’єктів 

нерухомості НАН України 

Постійно Відділення НАН України, 

УС НАН України 

Підвищення ефективності використання 

майнового комплексу НАН України 

8.6. Підготувати законопроєкт та ініціювати 

доповнення Бюджетного кодексу України 

новою нормою, згідно з якою встановити, 

що у 2022-2026 роках кошти, отримані 

установами та організаціями, що 

перебувають у віданні НАН України,  

від продажу нерухомого майна і які 

відповідно до абзацу дев’ятого частини 

четвертої статті 13 Бюджетного кодексу 

України підлягають спрямуванню  

до Державного бюджету України, 

залишаються у розпорядженні таких 

установ та організацій і використовуються 

ними виключно на проведення своєї 

основної статутної діяльності 

2021 рік УС НАН України, 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

Покращення фінансового забезпечення 

наукових установ та організацій  

НАН України для оновлення 

дослідницької інфраструктури (ремонт 

об’єктів майнового комплексу, 

модернізація та придбання нового 

наукового обладнання тощо) за рахунок 

додаткових надходжень від реалізації 

нерухомого майна 
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8.7. Передбачати в бюджетних запитах 

обов'язкове фінансування  поточного  

та капітального ремонтів  будівель  

наукових установ  НАН України, які  

перебувають  в  критичному технічному 

стані, а також приведення до сучасних 

вимог засобів протипожежної безпеки. 

Щорічно враховувати обов'язкове 

фінансування витрат на відновлення 

будівель і споруд в установах НАН 

України, які постраждали внаслідок 

збройної агресії РФ проти України 

2021-2025 

роки 

УС НАН України,  

ВФЕЗД НАН України,  

наукові установи НАН України 

Підтримка в належному технічному  

стані будівель та приміщень наукових 

установ НАН України, забезпечення 

протипожежної безпеки  

 

8.8. Сформувати перспективні показники 

забезпечення працівників НАН України 

службовим житлом 

 

По 

закінченню 

дії воєнного 

стану 

УС НАН України Отримання за рахунок усіх джерел 

фінансування службового житла для 

забезпечення працівників НАН України  

8.9. Розширювати практику будівництва із 

залученням інвесторів житла на земельних 

ділянках, що знаходяться в постійному 

користуванні установ  

НАН України 

 

2021-2025 

роки 

УС НАН України, 

установи НАН України 

Виконання до 2025 року програми  

забезпечення працівників НАН України 

службовим житлом, яка передбачає  

отримання квартир за рахунок усіх  

джерел фінансування в обсязі не менше  

25 тис. кв.м 

8.10. Провести переоцінку нерухомого майна 

НАН України у випадках, коли залишкова 

балансова вартість об’єктів оренди  

є несправедливою, дорівнює нулю чи 

становить менше 10 відсотків їхньої 

первісної балансової вартості 

2021-2024 

роки 

УС НАН України, 

установи, організації  

та підприємства НАН України  

 

Приведення балансової вартості  

нерухомого майна НАН України  

до рівня справедливої вартості, зростання 

надходжень від передачі в оренду окремих 

об’єктів нерухомого майна НАН України 
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8.11. Забезпечувати внесення до електронної 

торгової системи повної інформації  

про об’єкти, що пропонуються до  

передачі в оренду, зокрема фотографічних 

зображень, поверхових планів, 

відеоматеріалів, а також надання 

потенційним орендарям необхідної 

додаткової інформації 

2021-2025 

роки 

УС НАН України,  

установи та організації  

НАН України  

 

 

Підвищення попиту на об’єкти, що 

пропонуються до передачі в оренду, 

залучення нових орендарів до участі  

в аукціонах з передачі майна НАН України 

в оренду, зростання розміру стартової 

орендної плати за рахунок конкуренції  

на аукціонах 

8.12. Сформувати перелік майна, зокрема 

нерухомого, право користування яким 

передано до статутних капіталів 

господарських товариств, у яких НАН 

України є органом, уповноваженим 

здійснювати управління корпоративними 

правами держави 

У 3-місячний 

строк після 

припинення 

воєнного 

стану 

НОВ (СЗД) Президії  

НАН України 

Виконання рекомендацій щодо 

покращення обліку майна та ефективності 

його використання, наданих Рахунковою 

палатою за результатами аудиту 

ефективності управління НАН України 

об’єктами державної власності 

9. Високий рівень комунікацій із суспільством і популяризації наукової діяльності 

9.1. Оновити дизайн веб-сайту НАН України  

та наповнення його англомовної версії 

2022 рік Інститут програмних систем  

НАН України,  

НОВ (СЗП) Президії  

НАН України 

Простий та ефективний доступ 

громадськості до інформації про 

Національну академію наук України, 

наукові досягнення, стан і проблеми 

вітчизняної наукової сфери 

9.2. Забезпечувати оновлення та постійне 

наповнення веб-сайтів установ НАН 

України 

2021-2025 

роки 

Установи НАН України Широке інформування громадськості  

про важливі результати роботи установ 

НАН України 

9.3. Створити YouTube- і Telegram-канали  

НАН України 

2022 рік НОВ (СЗП) Президії  

НАН України,  

Прес-служба НАН України 

Поглиблення зв’язків між науковою 

спільнотою та суспільством 

9.4. Започаткувати комунікаційний проєкт 

«Запитай науковця» («Експерти Академії») 

2022 рік Відділення НАН України,  

НОВ (СЗП) Президії  

НАН України,  

Прес-служба НАН України 

Створення інтелектуального майданчика, 

де відомі науковці з різних галузей наук 

фахово та обґрунтовано дають відповіді  

та коментарі на актуальні запити  

і проблеми, які обговорюються  

у суспільстві 
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9.5. Розміщувати на веб-сайті НАН України 

наукові доповіді вчених, які 

заслуховуються на засіданнях бюро 

відділень та Президії НАН України 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН)  

Президії НАН України 

 

Підвищення рівня публічної активності  

та популяризація наукових досягнень 

9.6. Забезпечувати подальше створення та 

діяльність у наукових установах окремих 

підрозділів або осіб, відповідальних за 

роботу з популяризації наукової діяльності 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України,  

наукові установи НАН України, 

Прес-служба НАН України  

 

Налагодження системної, активної  

та оперативної співпраці зі ЗМІ  

та Прес-службою НАН України 

9.7. Постійно та оперативно надавати до  

Прес-служби НАН України інформацію  

про важливі події (оголошення/анонси  

і матеріали за підсумками подій),  

результати наукових досліджень  

та про виступи науковців у ЗМІ 

2021-2025 

роки 

Відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, 

СКНД, СПНС) Президії  

НАН України 

Широке інформування громадськості  

про наукові досягнення, стан і проблеми 

вітчизняної науки, важливі результати 

роботи установ НАН України 

9.8. Створити на веб-сайті НАН України  

та веб-сайтах наукових установ окремі 

рубрики з відомостями про здобутки 

номінантів і лауреатів державних  

та академічних премій, переможців 

різноманітних конкурсів, активно залучати 

цих осіб до інтерв’ю, виступів, публікації 

коментарів, блогів, дописів 

2022-2025 

роки 

Відділення НАН України,  

Прес-служба НАН України,  

наукові установи НАН України 

Формування та зміцнення позитивного 

іміджу НАН України та престижності 

професії науковця, підвищення рівня 

суспільної обізнаності з вітчизняними 

науковими здобутками 

9.9. Підготувати та подати на розгляд  
Президії НАН України питання щодо 
запровадження щорічної премії НАН 
України для представників засобів масової 
інформації за найкращий медійний 
матеріал про здобутки вчених, діяльність 
наукових установ та НАН України в цілому 

2021 рік 

виконано 

Комісія НАН України з питань 

комунікацій із суспільством і 

популяризації наукової діяльності,  

НОВ (ССН, СЗП) Президії  

НАН України 

Широке залучення медійного середовища 

до висвітлення наукових досягнень 

українських вчених 
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9.10. Забезпечувати наповнення та оновлення на 
веб-сайті НАН України рубрик «Допомога 
учених НАН України Збройним Силам 
України», «Нормативні документи та 
юридичні поради на період воєнного 
стану», «Форми міжнародної підтримки 
українських науковців» тощо 

2022-2025 

роки  

Прес-служба НАН України, 

підрозділи апарату Президії НАН 

України 

Підвищення рівня поінформованості 

широких кіл громадськості та науковців 

про діяльність НАН України в умовах 

воєнного стану 

9.11. Забезпечити модернізацію веб-сайту НАН 
України для підвищення ефективності 
пошуку інформації за ключовими словами 
та його інтеграції в пошукові системи 

2022-2025 

роки 

 

Відділення інформатики             

НАН України, 

НОВ Президії НАН України 

Покращення представлення інформації про 
діяльність НАН України, підвищення рівня 
комунікацій із суспільством і 
популяризація наукової діяльності 

9.12. Започаткувати створення інтерактивних 
просторів (за прикладом «Музею науки» 
Малої академії наук України), які у 
доступній формі розповідали би про 
наукові дослідження, цікаві факти, 
демонстрували різноманітні експерименти 
для дитячої та юнацької аудиторії 

2023-2025 

роки 

 

Установи НАН України Зацікавлення дітей та підлітків до 

наукових досліджень і творчості 

9.13. Налагодити співпрацю з центрами 

наукової журналістики та забезпечити 

оновлення інтернет-порталів установ,          

їх наповнення актуальною інформацією 

Постійно 

 

Установи НАН України Посилення авторитету установ НАН 
України в суспільстві, розуміння 
співвітчизниками ролі та значення 
академічних установ для пришвидшеного 
економічного зростання держави 

 


