
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 10.07.2015  № 181 
 

 

ЗАХОДИ 

щодо реалізації основних завдань НАН України в наступному періоді, затверджених постановою Загальних зборів НАН України від 15.04.2015 № 1  

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Члени Президії НАН 

України, відповідальні  

за виконання 

Секції, відділення НАН України та 

підрозділи апарату Президії НАН 

України – виконавці 
 

1 2 3 4 5 

1. Всебічний розвиток фундаментальних наукових досліджень з сучасних напрямів природничих,  

технічних та соціогуманітарних наук 

1.1. Забезпечувати ретельний розгляд та належну експертизу 

запитів на фінансування відомчої тематики наукових установ, 

залучаючи фахівців не лише НАН України, а й установ 

міністерств, відомств, комерційних структур, а також, за 

доцільності, закордонних науковців 

Протягом 2015 та 

наступних років 

Академіки-секретарі 

відділень НАН України 

Відділення НАН України 

1.2. Підготувати пропозиції щодо формування цільових комплексних 

програм наукових досліджень відділень НАН України на 2017 та 

наступні роки, врахувавши при цьому необхідність зосередження 

фінансових та матеріальних ресурсів на дослідженнях за 

напрямами, найбільш перспективними для отримання наукових 

результатів світового рівня 

01.07.2016 Академіки-секретарі 

відділень НАН України 

Відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, СЗДСР) 

1.3. Створити в рамках Секції хімічних і біологічних наук НАН 

України  постійно діючий міждисциплінарний семінар з питань 

біомедицини 

 

01.12.2015 Голова Секції хімічних і 

біологічних наук НАН 

України академік НАН 

України В.Г.Кошечко 

ВХ, ВБХМБ, ВЗБ НАН України,  

НОВ (СХБН)  

 

1.4. Підготувати на розгляд Уряду звернення НАН України щодо 

створення Міжнародного центру геноміки та Національного 

центру біотехнологій 

 

01.12.2015 Голова Секції хімічних і 

біологічних наук НАН 

України академік НАН 

України В.Г.Кошечко 

ВБХМБ НАН України,  

НОВ (СХБН) 
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1.5. Підготувати пропозиції щодо започаткування спільної 

програми НАН України та НАМНУ з фундаментальних основ 

біомедицини 

 

01.12.2015 Голова Секції хімічних і 

біологічних наук НАН 

України академік НАН 

України В.Г.Кошечко 

ВБХМБ НАН України,  

НОВ (СХБН) 

 

1.6. Забезпечити розгортання комплексних міждисциплінарних 

досліджень з проблем: 

-  суспільних трансформацій в Україні під впливом Революції 

гідності;  

- консолідації українського суспільства, формування в ньому 

атмосфери  довіри; 

- демократизації та реформування політичної системи країни; 

 - розвитку інструментів державної політики з метою мінімізації 

негативних наслідків дисбалансів в суспільстві та економіці 

країни;   

- формування української національної свідомості та 

поширення української ідентичності;   

- протидії сепаратистським рухам та антиукраїнській 

пропаганді;  

- історії, культури та сучасного політичного і економічного 

становища Донбасу і Криму; 

- пошуку шляхів посилення інтеграції Сходу і Півдня України з 

іншими регіонами країни;  

- інтеграції України в європейський політичний, економічний і 

соціокультурний простір;  

- забезпечення економічної та інформаційної безпеки в 

контексті входження України до європейського простору та 

відповідних зовнішніх і внутрішніх протидій;  

- формування наукових та освітніх інформаційних ресурсів, 

впровадження новітніх інформаційно-бібліотечних технологій. 

      Здійснити підготовку та публікацію фундаментальних 

видань, інформаційно-аналітичних матеріалів та науково-

популярних праць із зазначених проблем 

 

Протягом 2015 та 

наступних років 

Голова Секції суспільних 

і гуманітарних наук НАН 

України академік НАН 

України С.І.Пирожков  

 

ВЕ, ВІФП, ВЛММ НАН України, 

НОВ (ССН) 
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1.7. Здійснити формування фундаментальної національної 

книжкової та рукописної колекції – електронної бібліотеки 

«Україніка», яка поєднуватиме ресурси бібліотечних установ та 

інформаційних центрів різного відомчого підпорядкування 

31.12.2015 Голова Секції суспільних 

і гуманітарних наук НАН 

України академік НАН 

України С.І.Пирожков  

ВІФП, ВЕ, ВЛММ НАН України, 

НОВ (ССН) 

2. Активна участь у науково-технічному супроводженні оборонно-промислового комплексу країни та впровадження завершених наукових розробок 

подвійного використання 

2.1. Переглянути тематику науково-дослідних робіт наукових 

установ НАН України з метою збільшення обсягу 

фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, 

спрямованих на вирішення проблемних питань з: 

• модернізації та розвитку оборонно-промислового комплексу 

України; 

• підвищення інформаційної (в т.ч. соціогуманітарної), 

енергетичної, біологічної та екологічної безпеки держави 

31.12.2015 Академіки-секретарі 

відділень НАН України 

Відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, СЗДСР) 

2.2. Забезпечити постійну підготовку пропозицій щодо 

започаткування нових завдань цільової науково-технічної 

програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем 

підвищення обороноздатності і безпеки держави», а також 

ефективну реалізацію затверджених завдань програми 

Протягом 2015 та 

наступних років 

Перший віце-президент 

НАН України академік 

НАН України 

В.П.Горбулін 

Секції НАН України, відділення НАН 

України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, СЗДСР) 

2.3. Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності виділення у 2016 році НАН України додаткових 

цільових коштів для виконання цільової науково-технічної 

програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем 

підвищення обороноздатності і безпеки держави» 

31.07.2015 Перший віце-президент 

НАН України академік 

НАН України 

В.П.Горбулін 

НОВ (СЗДСР) 

2.4. З метою впровадження завершених наукових розробок 

подвійного використання, а також формування конкретних 

завдань і заходів проекту Державної програми реформування та 

розвитку оборонно-промислового комплексу на період                       

до 2020 року поновити зв’язки та налагодити взаємодію з 

підприємствами оборонно-промислового комплексу та 

Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та 

військової техніки Збройних сил України 

 

31.12.2015 Академіки-секретарі 

відділень НАН України 

Відділення НАН України, керівники 

установ НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, СЗДСР) 
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3. Розширення програмно-цільового та конкурсного фінансування наукових досліджень, суттєве збільшення позабюджетних надходжень установ              

для поліпшення фінансового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт 

3.1. Забезпечити розгляд на засіданнях Президії НАН України 

питань про підсумки реалізації цільових комплексних програм 

наукових досліджень НАН України, термін виконання яких 

завершується в 2015 році, та пропозицій щодо започаткування в 

2016 році нових цільових комплексних програм наукових 

досліджень НАН України з найбільш актуальних проблем 

соціально-економічного, суспільно-політичного та 

соціокультурного розвитку українського суспільства 

31.12.2015 Голови секцій НАН 

України 

Секції НАН України,  

відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, СЗДСР) 

3.2. Забезпечити поступове збільшення частки програмно-цільового 

і конкурсного фінансування науково-дослідних робіт 

2016 і наступні 

ріки 

Головний учений 

секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.Богданов 

Секції, відділення НАН України, НОВ 

(СФТМН, СХБН, ССН, СЗП, СЗДСР) 

3.3. Забезпечити проведення спільних засідань Президії НАН 

України з представниками міністерств і відомств, що 

відповідають за науково-технічну політику галузі, з питань 

використання розробок науковців НАН України для 

переоснащення відповідної галузі та залучення необхідних для 

цього позабюджетних коштів 

Протягом 2015 та 

наступних років 

Голови секцій НАН 

України 

 

Секції, відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН) 

3.4. При розподілі обсягів бюджетного фінансування Академії на 

2016 рік передбачити цільові кошти для забезпечення 

діяльності центрів колективного користування науковими 

приладами, зокрема для  проведення першочергових ремонтних 

робіт блоків і вузлів приладів та обладнання й поповнення   

центрів витратними матеріалами і хімічними реактивами 

31.03.2016 Головний учений 

секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.Богданов 

 

НОВ (СЗДСР), ВФЕЗД 

3.5. Підготувати пропозиції щодо розроблення міжгалузевої 

науково-технічної програми з проблем дослідження  

інтелектуальних лінгвістично-інформаційних систем та їх 

технологічного застосування 

31.12.2015 Академік-секретар 

Відділення мови, 

літератури та 

мистецтвознавства НАН 

України академік НАН 

України М.Г.Жулинский 

 

ВЛММ, ВІ НАН України 

НОВ (ССН) 

 



 5 

1 2 3 4 5 

4. Цілеспрямоване посилення науково-експертної діяльності, підвищення якості експертних висновків,  

аналітичних та прогнозних матеріалів 

4.1. Продовжити практику підготовки щорічних національних доповідей 

з найактуальніших суспільно-політичних, соціально-економічних та 

культурних питань розвитку українського суспільства. 

Внести на розгляд Президії НАН України Національну доповідь  

2015 року з проблем формування політики консолідації українського 

суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі, подати 

пропозиції щодо підготовки Національної доповіді 2016 р. 

2015 і наступні 

роки 

 

 

І квартал 2016 р. 

Голова Секції суспільних 

і гуманітарних наук НАН 

України академік НАН 

України С.І.Пирожков 

Секція суспільних і гуманітарних 

наук НАН України, 

НОВ (ССН) 

 

 

4.2. Забезпечити участь експертів НАН України у вирішенні 

проблем ядерної енергетики, енергоефективності, 

надрокористування, інформатизації, металургії, техногенної 

безпеки та інших галузей шляхом залучення, за можливості, 

фахівців різних установ, проблемних наукових рад 

2015 і наступні 

роки 

Голови секцій НАН 

України, академіки-

секретарі відділень НАН 

України 

Відділення НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН) 

4.3. Здійснювати підготовку стислих оперативних аналітичних 

матеріалів для органів державної влади з найбільш актуальних 

державних і суспільних проблем 

2015 і наступні 

роки 

Академіки-секретарі 

відділень НАН України 

Відділення НАН України, 

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН) 

4.4. Забезпечити участь провідних учених в роботі Конституційної 

Комісії, утвореної відповідно до Указу Президента України від 

3 березня 2015 р. № 119 «Про Конституційну Комісію» при 

Президентові України, налагодження тісної співпраці установ 

політико-правового профілю з Національною академією 

правових наук України, органами державної влади, науковою 

громадськістю  у розробленні конкретних пропозицій стосовно 

проведення конституційної реформи в Україні, підготовки 

законопроектів щодо внесення змін до Конституції України 

2015 і наступні 

роки 

Голова Секції суспільних 

і гуманітарних наук НАН 

України академік НАН 

України С.І.Пирожков 

ВІФП НАН України,  

НОВ (ССН), 

Інститут держави і права 

ім.В.М.Корецького НАН України, 

Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім.І.Ф.Кураса НАН України  

4.5. Забезпечити участь фахівців НАН України в роботі Української 

національної комісії з питань правопису 

2015 і наступні 

роки 

Голова Секції суспільних 

і гуманітарних наук НАН 

України академік НАН 

України С.І.Пирожков 

ВЛММ НАН України, НОВ (ССН), 

Інститут української мови НАН 

України,  

Інституту мовознавства  

ім.О.О.Потебні НАН України, 

Український мовно-інформаційний 

фонд НАН України 
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4.6. Забезпечувати регулярну підготовку та подання до органів 

законодавчої та виконавчої влади науково-аналітичних 

матеріалів з актуальних проблем реформування вітчизняної 

економіки, визначення шляхів мінімізації негативних наслідків, 

викликаних подіями на Донбасі, та засад майбутньої стратегії 

поступального економічного зростання й підвищення 

конкурентоспроможності 

2015 і наступні 

роки 

Академік-секретар 

Відділення економіки 

НАН України академік 

НАН України 

Е.М.Лібанова 

ВЕ, НОВ (ССН)  

4.7. Забезпечити здійснення щорічного соціологічного 

моніторингового дослідження «Українське суспільство. Стан і 

динаміка змін» 

 

2015 і наступні 

роки 

Академік-секретар 

Відділення історії, 

філософії та права НАН 

України академік НАН 

України В.А.Смолій 

ВІФП НАН України,  

НОВ (ССН),  

Інститут соціології НАН України  

5. Вирішення проблем кадрового забезпечення, залучення талановитої наукової молоді та  

підвищення рівня соціального захисту працівників Академії 

5.1. Провести аналіз ефективності підготовки кадрів через 

аспірантуру і докторантуру, спільно з радами молодих учених 

підготувати пропозиції щодо вирішення соціально-побутових 

проблем молодих науковців 

31.12 2015 Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

Відділення НАН України,  

ВНКК,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, СКНД) 

5.2. Підготувати пропозиції та провести роботу із вирішення на 

законодавчому рівні питання щодо забезпечення подальшого 

функціонування аспірантури в установах НАН України 

31.12.2015 Головний учений 

секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.Богданов 

ВНКК,   

НОВ  

5.3. Розробити пропозиції для Уряду щодо започаткування 

програми будівництва та пільгового кредитування для 

забезпечення молодих науковців доступним житлом 

31.03.2016 Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

УС НАН України, відділення НАН 

України,  

НОВ (СЗДСР, СКНД) 

5.4. Забезпечити закріплення на законодавчому рівні непоширення 

на гуртожитки НАН України програми передачі цих об’єктів до 

комунальної власності 

31.03.2016 Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

УС НАН України,  

НОВ (СЗДСР), ВНПЗД 

5.5. Опрацювати питання будівництва житла на земельних 

ділянках, що знаходяться в постійному користуванні НАН 

України, для забезпечення житлом співробітників НАН України 

та подати на розгляд Бюро Президії НАН України відповідні 

пропозиції 

31.03.2016  Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

УС НАН України,  

НОВ (СЗДСР), ВНПЗД 
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5.6. Опрацювання питання щодо створення спільної з 
Національною академією керівних кадрів культури і мистецтва 
навчальної кафедри та центру підготовки й перепідготовки 
спеціалістів з соціальних комунікацій (бібліотекознавства, 
книгознавства, документознавства, формування електронних 
інформаційних ресурсів) 

31.12.2015 Академік-секретар 

Відділенні історії, 

філософії та права НАН 

України академік НАН 

України В.А.Смолій 

Національна бібліотека України  

ім.В.І.Вернадського, 

НОВ (ССН) 

5.7. Забезпечити впровадження в клінічну практику результатів 

медико-біологічних досліджень установ НАН України та 

надання гарантованої та якісної медичної допомоги науковцям 

Академії, членам їх сімей шляхом впровадження в клінічну 

практику сучасних медичних технологій 

2015 і наступні 

роки 

Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України В.Г.Кошечко 
 

Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України С.І.Пирожков 

УС, НОВ (СХБН), 

Науковий центр інноваційних 

медичних технологій НАН України 

 

6. Розвиток міжнародних наукових і науково-технічних зв'язків,  

забезпечення активної участі науковців у програмах Єврокомісії 

6.1. Забезпечувати регулярне інформування та консультативну 

підтримку установ НАН України  при проведенні конкурсів 

наукових проектів у рамках програми ЄС «Горизонт 2020» та 

моніторинг поданих проектів 

2015 і наступні 

роки 

Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

Комісія НАН України з питань 

євроінтеграції 

НОВ (СЗП), ВМЗ 

6.2. Спільно з національними галузевими академіями наук, вищими 

навчальними закладами та науково-виробничими 

підприємствами розгорнути роботу з підготовки 

інфраструктурних проектів, що подаватимуться від України за 

програмою «Горизонт-2020» 

2015 і наступні 

роки 

Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

Комісія НАН України з питань 

євроінтеграції, 

Відділення наук НАН України,  

НОВ (СФТМН, СХБН, ССН, СЗП), 

ВМЗ 

6.3. Забезпечувати розвиток міжнародного науково-технічного 

співробітництва НАН України із зарубіжними партнерами з 

трансферу технологій і комерціалізації результатів досліджень 

 

2015 і наступні 

роки 

Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

Відділення НАН України,  

ВМЗ, 

Центр інтелектуальної власності і 

передачі технологій НАН України  

6.4. Розширити співробітництво з Спільним дослідницьким центром 

Європейської Комісії та підписати відповідний договір про 

співпрацю 

2015 і наступні 

роки 

Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

НОВ (СПНС), ВМЗ 

6.5. Сприяти активізації роботи Сектору науки Національної комісії 

України у справах ЮНЕСКО 

2015 і наступні 

роки 

Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

Робоча група НАН України щодо 

співпраці з ЮНЕСКО, НОВ (СПНС) 
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6.6. Опрацювати питання про стан та перспективи участі установ 
НАН України у співробітництві з ЦЕРН, а також про 
перспективи приєднання України як асоційованого учасника до 
програми досліджень й навчання Євратому та підготувати 
відповідні пропозиції для подання до МОН України 

30.09.2015 Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

 

6.7. Сформувати експертні комісії з оцінки двосторонніх наукових 

проектів за спільними конкурсами НАН України з академіями 

наук Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії, а також 

Національним центром наукових досліджень (CNRS) Франції 

31.12.2015  Відділення НАН України,  

НОВ (СЗП), ВМЗ 

6.8. Підготувати пропозиції щодо закріплення на законодавчому 

рівні встановлення термінів стажування у вітчизняних і 

закордонних наукових установах до 2 років зі збереженням 

заробітної плати і до 5 років зі збереженням робочого місця 

31.12.2015 Віце-президент НАН 

України академік НАН 

України А.Г.Загородній 

ВНКК, ВНПЗД, НОВ (СКНД) 

7. Удосконалення нормативно-правової бази наукової та науково-технічної діяльності в країні 

7.1. Здійснювати правовий супровід виконання завдань, схвалених 
постановою Верховної Ради України від 11.02.2015 № 182-VIII 
Рекомендацій парламентських слухань на тему «Про стан та 
законодавче забезпечення розвитку науки та науково технічної 
сфери держави» і надавати відповідні пропозиції та зауваження 
з питань: 

31.12.2015 Головний учений 

секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.Богданов 

 

 - підготовки та забезпечення подання в установленому порядку 

проект Закону України «Про Національну академію наук 

України»; 

  НОВ (СЗП), ВНПЗД,  

Інститут держави і права  

ім.В.М.Корецького НАН України 

 - внесення змін до чинного законодавства щодо  надання права 
організаціям НАН України виступати співзасновниками  
товариств з обмеженою відповідальністю виключно шляхом 
передачі майнових прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності як вкладу до статутного капіталу таких товариств; 

  НОВ (СЗДСР), УС, ВНПЗД 

 - внесення змін до законодавчих актів України щодо 

підвищення соціального статусу наукових працівників і вчених, 

їхньої мотивації до наукової діяльності; 

  НОВ (СКНД), ВНКК, ВНПЗД 

 - внесення змін до законодавчих актів з питань, спрямованих на 

створення сприятливих умов для роботи молоді в науковій сфері 

та забезпечення житлом молодих вчених, у тому числі щодо: 

  ВНПЗД, УС, НОВ, ВНКК 
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 механізму надання державної іпотеки на особливих умовах; 

 внесення змін до Житлового кодексу України щодо 

визначення механізму переведення   нежитлових приміщень 

(їх частин) у житлові; 

 забезпечення надання науковим працівникам, в першу чергу 

вимушеним переселенцям з Донбасу, на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла пільгових 

довгострокових кредитів, порядок надання яких 

визначається Кабінетом Міністрів України; 

 створення умов для забезпечення молодих учених житлом 

шляхом пріоритетного пільгового молодіжного 

кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання 

житла, першочергового надання службового житла; 

 затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку 

організації будівництва службового житла для працівників 

НАН України на умовах пайової участі; 

 внесення змін до ст. 1 Закону України «Про забезпечення 

житлових прав мешканців гуртожитків», яким визначити, 

що дія цього закону не поширюється на гуртожитки, що 

перебувають у сфері управління НАН України нарівні з 

гуртожитками, що перебувають у господарському віданні чи 

оперативному управлінні державних навчальних закладів 

7.2. Ініціювати внесення зміни до ст.2  Бюджетного Кодексу 

України щодо поширення на Національну академію наук 

України та створені нею установи і організації визначення 

бюджетної установи нарівні з установами і організаціями, 

створеними центральними органами виконавчої влади 

31.12.2015 Головний учений 

секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.Богданов 

НОВ (СЗДСР),  ВНПЗД 

7.3. Забезпечити участь фахівців НАН України у підготовці 

пропозицій щодо внесення змін до законів України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну 

експертизу», «Про науково-технічну  інформацію» 

31.12.2015 Головний учений 

секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.Богданов 

 

 

Відділення НАН України,  

НОВ (ССН), ВНПЗД 
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7.4. Сприяти прискоренню прийняття Верховною Радою України 

законопроекту щодо відновлення в Податковому кодексі 

України норм, які передбачають звільнення від сплати 

земельного податку закладів науки та природоохоронних 

установ 

31.12.2015 Головний учений 

секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.Богданов 

УС, ВНПЗД 

7.5. Підготувати пропозиції щодо нормативно-правового 

врегулювання питань стосовно: 

– систематичного оновлення фондів наукових бібліотек 

шляхом оперативної закупівлі творів друку та електронних 

документів на різних видах носіїв у безпосередніх видавців і 

виробників поза загальними процедурами відкритих торгів та 

не за програмами фінансування капітальних вкладень; 

– створення сприятливого режиму міжнародного 

книгообміну науковими виданнями шляхом відновлення для 

академічних бібліотек і установ, вищих навчальних закладів 

пільгового режиму митного оформлення документів, а також 

ініціювання прийняття Верховною Радою України Закону 

України «Про приєднання України до «Угоди про ввезення 

матеріалів освітнього, наукового та культурного характеру  

1950 року (Флорентійська угода) та Протоколу до неї                        

1976 року»; 

– відновлення системи попередньої оплати (передплати) 

онлайнового доступу до електронних баз даних зарубіжної 

наукової інформації. 

31.12.2015 Академік-секретар 

Відділення історії, 

філософії та права НАН 

України академік НАН 

України В.А.Смолій 

ВІФП, НОВ (ССН), 

Національна бібліотека України  

ім.В.І.Вернадського  

 


