
 
 

Додаток 2 

до постанови Президії НАН України 

від 10.04.2019  № 114 

 

 

 

П Л А Н 

заходів на 2019–2023 рр. з реалізації Концепції розвитку  

Національної академії наук України на 2014–2023 рр. 
 

 

№№  

з/п 
Назва заходу 

Термін 

реалізації 

заходу 

Виконавці 

1. Реалізація статусу НАН України як вищої державної наукової установи 

 

1.1. Координація наукових досліджень 

1.1.1. Щорічно починаючи з 2020 р. у 

листопаді–грудні поточного року  

вносити за поданням секцій НАН України 

зміни та доповнення до Основних 

наукових напрямів та найважливіших 

проблем фундаментальних досліджень  

у галузі природничих, технічних, 

суспільних і гуманітарних наук 

Національної академії наук України  

на 2019–2023 рр. 

2020–2023 рр. Секції НАН України, 

відділення  

НАН України,  

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

1.1.2. Проводити роботу з аналізу діяльності 

наукових комітетів, комісій при Президії  

і відділеннях НАН України за такими 

напрямами: 

– підготовка та оприлюднення ними 

доповідей щодо стану та перспектив 

розвитку досліджень з відповідних 

наукових проблем; 

– сприяння виконанню координаційних  

і науково-організаційних функцій  

НАН України; 

– оновлення їхнього складу, положення 

про них згідно з Положенням про 

порядок створення та діяльності  

наукових рад, комітетів і комісій 

Національної академії наук України, 

затвердженого постановою Президії  

НАН України від 31.01.2018 № 41; 

– оптимізація мережі з урахуванням 

актуальності й ефективності діяльності 

2020–2023 рр. Секції НАН України, 

відділення  

НАН України,  

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

1.1.3. Забезпечити проведення щорічних 

засідань Ради президентів академій наук 

України 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 
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1.1.4. Забезпечити становлення діяльності  

та подальшу роботу Міжвідомчої ради  

з координації фундаментальних і 

прикладних досліджень в Україні 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

1.1.5. Порушити питання про надання  

НАН України як установі, що має статус 

вищої державної наукової установи, 

доступ до бази УкрІНТЕІ 

починаючи  

з 2020 р. 

постійно 

Центр практичної 

інформатики  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

1.2. Науково-експертна діяльність 

1.2.1. Звернутися до Кабінету Міністрів 

України з питання щодо поновлення 

практики обов’язкового інституційного 

забезпечення в Україні системи 

стратегічного прогнозування, 

індикативного планування та програмно-

цільового підходу з метою актуалізації 

перспективних напрямів розвитку науки  

і технологій та оптимізації структури 

промисловості на інноваційній основі 

2019 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

1.2.2. Звернутися до Кабінету Міністрів 

України з питання щодо запровадження 

конкретних механізмів здійснення  

НАН України наукової оцінки важливих 

прогнозних, концептуальних та 

програмних державних документів 

2019 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

 

1.2.3. Звернутися до Кабінету Міністрів 

України з вимогою забезпечити 

виконання у повному обсязі Закону 

України «Про наукову і науково-технічну 

експертизу» і, зокрема, статті 4, де 

йдеться про оплату експертних послуг 

2019 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

1.2.4. Підготувати та подати до Національної 

ради України з питань розвитку науки і 

технологій пропозиції до проекту 

державної стратегії розвитку науки, 

технологій та інноваційної діяльності  

2019 р. Робоча група НАН 

України з підготовки 

пропозицій до проекту 

державної стратегії 

розвитку науки, 

технологій та 

інноваційної діяльності, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 
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1.2.5. Продовжити практику підготовки 

щорічних національних доповідей з 

актуальних для суспільства питань,  

а також науково-аналітичних матеріалів, 

колективних монографій, науково-

популярних, енциклопедичних і 

документальних видань з проблем історії 

та сучасного суспільно-політичного, 

соціально-економічного та культурного 

розвитку України, а також широкого 

інформування щодо них народних 

депутатів України 

постійно 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Відділення економіки 

НАН України, 

Відділення історії, 

філософії та права  

НАН України, 

Відділення літератури, 

мови та 

мистецтвознавства 

НАН України 

1.2.6. 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 

постійно 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Відділення історії, 

філософії та права  

НАН України,  

Інститут соціології 

НАН України 

1.2.7. Здійснювати наукове забезпечення 

конституційного процесу в Україні, 

реалізації державної мовної політики, 

процесів децентралізації влади. 

Здійснювати аналіз чинної нормативної 

бази з відповідних питань, забезпечити 

підготовку науково-експертних 

матеріалів, рекомендацій тощо 

постійно 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Відділення історії, 

філософії та права  

НАН України, 

Відділення літератури, 

мови та 

мистецтвознавства 

НАН України, 

Інститут держави  

і права 

ім.В.М.Корецького  

НАН України,  

Інститут української 

мови НАН України, 

Інститут мовознавства 

ім.О.О.Потебні  

НАН України 

1.2.8. Здійснювати наукову експертизу проектів 

стратегічних, прогнозних та програмних 

документів, що готуються органами 

державної влади 

постійно 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

відділення  

НАН України 

2. Ефективність наукових досліджень, форми і методи їх організації 

2.1. Звернутися до Кабінету Міністрів 

України з питання щодо зняття 

мораторію на формування та реалізацію 

нових державних цільових наукових і 

науково-технічних програм 

2019 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України 
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2.2. Розробити та затвердити Положення про 

конкурсний відбір науково-дослідних 

робіт для фінансування за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230 «Підтримка 

розвитку пріоритетних напрямів 

наукових досліджень»  

2019 р. Секції НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

 

2.3. Включати до складу Експертних комісій  

з оцінювання ефективності діяльності 

відповідних наукових установ 

НАН України, представника Комісії 

НАН України з питань організації 

діяльності наукових об’єктів, що 

становлять національне надбання  

(за згодою) 

починаючи  

з 2019 р. 

постійно 

Офіс оцінювання 

діяльності наукових 

установ НАН України, 

Комісія НАН України  

з питань організації 

діяльності наукових 

об’єктів, що становлять 

національне надбання 

2.4. Сприяти участі установ НАН України  

в конкурсах Національного фонду 

досліджень України 

починаючи  

з 2019 р. 

постійно 

Відділення  

НАН України,  

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

2.5. Провести конкурс спільних наукових 

проектів НАН України – DFG  

(Німецьке наукове товариство) 

2019 р. ВМЗ НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

відділення  

НАН України 

2.6. Продовжити практику обов’язкового 

розгляду на засіданнях бюро відділень 

НАН України доповідей керівників 

науково-технічних (інноваційних) 

проектів, що подаються на конкурс, 

оприлюднення доповідей і результатів  

їх обговорення на веб-сайті Академії 

2019 та 

наступні роки 

Відділення  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

2.7. Забезпечувати планування та експертизу 

тематики фундаментальних досліджень  

за відомчим замовленням з врахуванням 

переліку основних наукових напрямів  

та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних, суспільних і 

гуманітарних наук  

2019 та 

наступні роки 

Академіки-секретарі 

відділень  

НАН України, 

голови секцій 

Експертної комісії з 

питань оцінювання тем 

фундаментальних 

науково-дослідних 

робіт при  

НАН України, 

відділення НАН 

України 

2.8. Суттєво посилити міждисциплінарні 

дослідження з проблем соціально-

економічного розвитку України, 

становлення нової якості життя,  

а також ролі соціокультурного  

простору України у формуванні 

національної стратегії 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 
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2.9. Забезпечити функціонування та 

розширення функціональних 

можливостей розподіленої інформаційної 

технології підтримки науково-

організаційної діяльності НАН України 

(РІТ НОД НАН України) та ефективне 

використання електронних форм при 

плануванні наукової тематики,  

експертизі та звітності 

2019 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Інститут кібернетики 

ім.В.М.Глушкова  

НАН України 

2.10. При визначенні обсягів фінансування 

проектів, що виконуються в межах 

цільових програм наукових досліджень 

НАН України, забезпечувати 

фінансування кожного проекту в обсягах, 

не менше 200 тис.грн. на рік 

починаючи  

з 2020 р. 

постійно 

Наукові (науково-

технічні) ради цільових 

наукових програм 

НАН України, 

секції НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

3. Інноваційна діяльність та зв’язки з виробництвом 

3.1. Визначити з врахуванням державної 

стратегії розвитку науки, технологій та 

інноваційної діяльності та затвердити 

пріоритетні напрями науково-технічної та 

інноваційної діяльності Академії та 

забезпечити їхню реалізацію  

2019 та 

наступні роки 

Відділення  

НАН України,  

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

3.2. Посилити кадровий склад та здійснення 

навчання та підвищення  кваліфікації 

працівників підрозділів установ з питань 

трансферу технологій, інноваційної 

діяльності та інтелектуальної власності,  

а також забезпечити зазначені підрозділи 

сучасною компʼютерною технікою  

та засобами інтернет-зв’язку з метою 

переходу до застосування 

автоматизованих робочих місць  

зі створення, охорони та використання 

об’єктів права інтелектуальної  

власності наукової установи 

2019–2020 рр. Наукові установи  

НАН України 

3.3. Розширити проведення в установах 

маркетингових та патентних досліджень, 

необхідних для ефективної 

комерціалізації результатів наукових 

досліджень та розробок 

2019–2023 рр. Наукові установи  

НАН України 
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3.4. Розробити методичні матеріали з питань 

комерціалізації результатів наукових 

досліджень в НАН України, охорони  

прав інтелектуальної власності 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Державна установа 

«Інститут досліджень 

науково-технічного 

потенціалу та історії 

науки ім.Г.М.Доброва 

НАН України», 

Центр досліджень 

інтелектуальної 

власності та трансферу 

технологій  

НАН України 

3.5. Запровадити проведення для фахівців 

підрозділів установ з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності семінарів та 

розробити методичні матеріали з проблем 

комерціалізації результатів наукових 

досліджень в НАН України, охорони прав 

інтелектуальної власності  

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Державна установа 

«Інститут досліджень 

науково-технічного 

потенціалу та історії 

науки ім.Г.М.Доброва 

НАН України», 

Центр досліджень 

інтелектуальної 

власності та трансферу 

технологій  

НАН України, 

регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України 

3.6. При підготовці пропозицій до 

бюджетного запиту НАН України, 

формуванні тематики наукових 

досліджень  передбачати базове 

бюджетне фінансування виконання 

прикладних відомчих робіт, з обсягом 

фінансування такої тематики не менше  

як 15% від загального обсягу базового 

бюджетного фінансування 

2020 р. Відділення 

НАН України, 

наукові установи  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

3.7. При поданні запитів на відкриття нової 

відомчої тематики додавати до 

відповідних запитів листи центральних 

органів виконавчої влади (міністерств, 

агентств, комітетів тощо), місцевих 

органів влади або державних  

бюджетних установ, закладів вищої 

освіти, підприємств тощо стосовно 

зацікавленості цих організацій в 

прикладних розробках, які планує 

здійснювати установа НАН України 

2020 р. Відділення 

НАН України, 

наукові установи  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 
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3.8. Забезпечувати підготовку пропозицій 

щодо ініціювання та реалізації на 

державному, галузевому та 

регіональному рівнях інноваційних 

програм та великих інноваційних 

проектів, у тому числі шляхом 

запровадження державних цільових 

програм, регіональних програм,  

проектів державного замовлення, 

проектів на засадах державно-приватного 

партнерства тощо 

щорічно Секції НАН України, 

відділення  

НАН України, 

регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

3.9. Розробити поетапний план спільних 

наукових робіт установ НАН України  

і ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо 

забезпечення ефективного 

функціонування атомно-енергетичного 

комплексу України та підготувати 

пропозиції щодо переліку конкретних 

спільних робіт у рамках створюваної  

ДП «НАЕК «Енергоатом» довгострокової 

програми розвитку атомної енергетики  

в межах «Енергетичної стратегії України 

на період до 2035 року» 

2019 р. Координаційна 

науково-технічна рада  

з організації спільних 

робіт наукових установ 

НАН України і ДП 

«НАЕК «Енергоатом», 

Відділення ядерної 

фізики та енергетики 

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

3.10. Утворити при Президії НАН України 

Координаційну раду з наукового 

забезпечення нарощування видобутку 

вуглеводневої сировини; підготувати 

пропозиції щодо запровадження 

державної цільової програми з розвитку 

нафтогазовидобувної галузі України  

та створення державної ключової 

лабораторії для вирішення проблем 

нафтогазової галузі за участі  

наукових установ НАН України  

та Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу 

2019 р. Секція фізико-

технічних і 

математичних наук, 

відділення механіки, 

наук про Землю, 

фізико-технічних 

проблем 

матеріалознавства, 

фізико-технічних 

проблем енергетики, 

економіки НАН 

України спільно  

з Івано-Франківським 

національним 

технічним 

університетом нафти  

і газу, Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

3.11. Підготувати пропозиції щодо формування 

індексу інноваційного розвитку України  

в контексті співпраці у форматі Східного 

партнерства ЄС 

протягом  

2019 року 

Відділення економіки 

НАН України 
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3.12. Забезпечувати формування, актуалізацію 

та видання переліку науково-технічних 

розробок установ НАН України, які 

готові до впровадження або потребують 

розширення впровадження у галузях 

економіки України, та підготовку на їхній 

основі пропозицій щодо ініціювання та 

реалізації на державному, галузевому  

та регіональному рівнях інноваційних 

проектів, у тому числі шляхом 

запровадження державних цільових 

програм, регіональних програм,  

проектів державного замовлення, 

проектів на засадах державно-приватного 

партнерства тощо 

щорічно Секції НАН України, 

відділення  

НАН України, 

регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

 

3.13. Розробити науково обґрунтовані засади  

реалізації низьковуглецевого розвитку 

України та направити до центральних 

органів виконавчої влади  пропозиції 

щодо організаційно-економічних 

механізмів його запровадження в 

екологічній, техніко-технологічній, 

економічній, соціальній, інституційній  

та інших сферах 

 

2021 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Відділення економіки 

НАН України,  

Відділення фізико-

технічних проблем 

матеріалознавства  

НАН України, 

Відділення наук про 

Землю НАН України 

3.14. Розробити нову цільову програму НАН 

України з підвищення обороноздатності  

й безпеки держави та організувати 

виконання прикладних досліджень і 

розробок за пріоритетними напрямами, 

визначеними силовими міністерствами  

і відомствами 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

наукові установи  

НАН України 

4. Наукове забезпечення вирішення актуальних проблем розвитку регіонів 

4.1. Продовжити роботу зі створення і 

ведення регіональних інтернет-порталів  

з інформацією про перспективні наукові 

розробки та інноваційні проекти 

наукових установ і вищих навчальних 

закладів 

2019–2023 рр. Регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України 

4.2. Спільно з облдержадміністраціями 

розробити і затвердити пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності для 

відповідних регіонів 

2019 р. Регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України 

4.3. Розробляти та щорічно оновлювати з 

урахуванням особливостей відповідних 

регіонів власні деталізовані плани 

реалізації заходів Концепції розвитку 

НАН України на 2014–2023 рр. 

2019–2023 рр. Регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України 
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4.4. Активізувати участь в підготовці та 

конкурсному відборі проектів 

регіонального розвитку, що виконуються 

за рахунок Державного фонду 

регіонального розвитку, а також  

за рахунок секторальної бюджетної 

підтримки з боку Європейського Союзу 

2019–2023 рр. Регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України 

4.5. Ініціювати створення на базі 

регіональних наукових центрів 

національної мережі трансферу 

технологій 

2020–2023 рр. Регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України,  

Центр досліджень 

інтелектуальної 

власності та трансферу 

технологій  

НАН України 

4.6. Взяти участь у розробці проекту  

Стратегії розвитку Донецької області  

до 2027 р., розробити  пропозиції щодо 

створення екологічно безпечного 

середовища у регіоні 

2019–2020 рр. Інститут економіко-

правових досліджень 

НАН України, 

Донецький науковий 

центр НАН України  

та МОН України 

4.7. Розробити пропозиції щодо удосконалення 

інституційного забезпечення формування 

регіональних інноваційних систем 

України в умовах посилення ролі регіонів 

у стимулюванні економічного зростання 

на інноваційних засадах  

2020–2021 рр. Інститут економіки 

промисловості  

НАН України, 

регіональні наукові 

центри НАН України  

та МОН України 

5. Оптимізація мережі наукових установ і організацій 

відповідно до показників їхньої діяльності 

5.1. Здійснювати вдосконалення мережі та 

внутрішньої структури установ НАН України 

за результатами оцінювання їхньої 

діяльності та з урахуванням рекомендацій 

Заключного звіту незалежного 

європейського аудиту національної 

системи досліджень і інновацій 

постійно Президія НАН України, 

секції НАН України, 

відділення 

НАН України,  

наукові установи 

НАН України 

5.2. За результатами моніторингу 
ефективності управління суб’єктами 
господарювання НАН України та аналізу 
діяльності підприємств і організацій 
дослідно-виробничої бази НАН України 
розробити пропозиції щодо: 
включення окремих суб’єктів 
господарювання до переліку підприємств 
(організацій) дослідно-виробничої бази 
(далі – ДВБ);  
доцільності подальшого існування 
окремих суб’єктів господарювання та 
визначення переліку підприємств і 
організацій, які доцільно приватизувати 
або реорганізувати з перерозподілом 
основних засобів серед інших організацій 
НАН України 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВБОЗ НАН України, 

УС НАН України, 

ВНКК НАН України, 

ВНПЗД НАН України, 

відділення  

НАН України 
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5.3. Розширити практику проведення аудитів 

фінансово-господарської діяльності 

збиткових у попередній період 

підприємств НАН України, насамперед 

тих, що належать до ДВБ  

2019 та  

наступні роки 

Відділ внутрішнього 

аудиту НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

відділення  

НАН України 

5.4. Забезпечити проведення заходів з 

припинення діяльності суб’єктів 

господарювання, які фактично не 

здійснюють господарської діяльності,  

але включені в Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

2019 та  

наступні роки 

Установи  

НАН України,  

які створювали такі 

підприємства, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

5.5. Підготувати проект Закону України  

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощеної 

процедури державної реєстрації 

припинення недіючої юридичної особи 

шляхом її ліквідації» 

2019 р.  НОВ Президії НАН 

України, 

ВНПЗД НАН України 

5.6. Посилити контроль за нарахуванням і 

перерахуванням дивідендів до 

державного бюджету господарськими 

товариствами, співзасновниками яких є 

установи НАН України. Вжити заходів 

щодо виходу їх із засновників та 

повернення частки статутного капіталу 

господарських товариств, якими не 

сплачуються дивіденди  

2019 та  

наступні роки 

Установи  

НАН України,  

які створювали 

господарські 

товариства, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України, 

УС НАН України 

5.7. Підготувати проект рішення Президії 

НАН України щодо процесу подання та 

оприлюднення електронної звітності 

суб’єктів господарювання НАН України  

2019 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВБОЗ НАН України, 

Центр практичної 

інформатики  

НАН України 

6. Взаємодія з освітянською галуззю 

6.1. Розвивати практику підготовки магістрів 

спільно з вищими навчальними 

закладами, зокрема на контрактній основі  

постійно Відділення 

НАН України, 

наукові установи  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

6.2. Забезпечити подальшу розбудову 
Державної наукової установи «Київський 
академічний університет» НАН України 
та МОН України з метою сприяння 
підготовці висококваліфікованих 
наукових кадрів для наукових установ  
і закладів вищої освіти за моделлю 
поєднання освіти, науки та інновацій 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

відділення  

НАН України, 

наукові установи  

НАН України 
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6.3. Забезпечити участь науковців  

НАН України в експертизі проектів 

підручників для загальноосвітніх 

навчальних закладів та проектів 

навчальних програм для цих закладів 

2019 та 

наступні роки 

Відділення 

НАН України, 

наукові установи  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

6.4. Провести спільні засідання Президії  

НАН України та Колегії МОН України  

з актуальних питань інтеграції науки і 

освіти 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

відділення  

НАН України, 

наукові установи  

НАН України 

6.5. Провести конкурси проектів науково-

дослідних робіт спільних колективів 

науковців Національної академії наук 

України та Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

2019 та 

наступні роки 

Відділення цільової 

підготовки  

Київського 

національного 

університету  

імені Тараса Шевченка 

при НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

6.6. Розширити існуючу мережу спільних  

із закладами вищої освіти науково-

навчальних та навчально-наукових 

структур 

2019 та 

наступні роки 

Наукові установи  

НАН України 

6.7. Провести аналіз інформації щодо 

діяльності спільних із закладами вищої 

освіти науково-навчальних та навчально-

наукових структур, досвіду інших країн 

світу з інтеграції науки та освіти, 

практики використання нових 

організаційних форм співробітництва  

та поширити результати цього аналізу  

серед установ Академії 

2019 та 

наступні роки 

Відділення 

НАН України, 

наукові установи  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

6.8. Забезпечити залучення вчених НАН 

України до керівництва секціями та 

гуртками Малої академії наук України, 

проведення літніх шкіл школярів, роботи 

у складі журі під час конкурсів і олімпіад 

2019 та 

наступні роки 

Наукові установи  

НАН України, 

Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

7. Науково-видавнича діяльність 

7.1. Забезпечувати реалізацію Цільової 

комплексної програми «Створення та 

розвиток науково-видавничого комплексу 

НАН України» в межах напрямів 

«наукові видання» та «енциклопедичні 

видання» 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

ВД «Академперіодика» 

НАН України, 

Видавництво «Наукова 

думка» НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 
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7.2. Забезпечувати ефективну реалізацію та 

розширення Програми підтримки 

наукових журналів НАН України 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

ВД «Академперіодика» 

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

СКНД Науково-

організаційного відділу 

Президії НАН України 

7.3. Забезпечувати проведення Науково-

видавничою радою НАН України нарад 

(конференцій, тренінгів) щодо 

впровадження міжнародного досвіду 

видання наукових журналів 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

7.4. Здійснювати супровід та розроблення 

рекомендацій для активізації входження 

видань НАН України до світових 

наукометричних баз даних 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

7.5. Здійснювати науково-методичний 

супровід наукових періодичних видань 

НАН України та установ НАН України 

щодо входження до Переліку фахових 

видань України 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

7.6. Здійснювати експертну оцінку та 

внесення пропозицій до МОН України 

щодо критеріїв входження періодичних 

наукових видань до Переліку наукових 

видань України 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

7.7. Забезпечувати супровід реєстрації та 

перереєстрації наукових видань  

НАН України відповідно до чинного 

законодавства України 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

7.8. Проводити щорічний конкурс на краще 

книжкове видання НАН України з метою 

підтримки творчої активності вчених 

НАН України, підвищення їх 

зацікавленості та заохочення до 

оприлюднення наукових результатів 

високого рівня в галузі фундаментальних 

та прикладних досліджень, що 

орієнтовані на вирішення актуальних 

проблем науки та освіти, популяризації 

наукових здобутків учених, зростання 

престижу наукової видавничої продукції  

і підвищення культури наукового 

книговидання 

2019 та 

наступні роки 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 
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7.9. Модернізувати науково-видавничий 

комплекс НАН України на основі 

впровадження передових інформаційно-

комунікаційних технологій та цифрових 

ліній, створення електронних редакцій на 

базі єдиного видавничого центру 

2019–2023 рр. Науково-видавнича 

рада НАН України, 

ВД «Академперіодика» 

НАН України,  

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

7.10. Збільшити обсяги англомовної наукової 

видавничої продукції НАН України, 

зокрема створити для цього бюро 

перекладів з іноземних мов на базі 

єдиного видавничого центру 

2019 та 

наступні роки 

 

Науково-видавнича 

рада НАН України,  

ВД «Академперіодика» 

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

відділення  

НАН України 

7.11. Розробити та запровадити заходи щодо 

стимулювання видавничої діяльності та 

підвищення публікаційної активності 

вчених Академії, зокрема збільшення 

кількості їхніх статей у рейтингових 

міжнародних журналах 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України,  

відділення  

НАН України, 

Національна бібліотека 

України 

ім.В.І.Вернадського, 

Науково-видавнича 

рада НАН України 

7.12. Забезпечувати проведення щорічної 

науково-практичної конференції 

«Наукова періодика: традиції та 

інновації», практичних семінарів з питань 

розширення представлення наукових 

періодичних видань НАН України в 

реферативних та наукометричних базах 

даних, впровадження міжнародного 

досвіду видання електронних наукових 

журналів та підготовку відповідних 

методичних рекомендацій 

2019 та 

наступні роки 

 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Національна бібліотека 

України 

ім.В.І.Вернадського, 

ВД «Академперіодика» 

НАН України 

7.13. Здійснювати он-лайн-підтримку 

корпоративного веб-ресурсу 

www.publications.nas.gov.ua,  

видання подальших випусків 

загальноакадемічного збірника  

«Наука України у світовому 

інформаційному просторі» та щорічних 

анотованих каталогів книжкових видань  

і періодичних видань НАН України 

2019 та 

наступні роки 

 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

ВД «Академперіодика» 

НАН України 

 
 
 
 
 

http://www.publications.nas.gov.ua/
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7.14. Розширити академічну  

Програму підтримки періодичних видань 

НАН України 

 

2019 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Науково-видавнича 

рада НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

7.15. Опрацювати з фахівцями та ініціювати 

зміни у чинному законодавстві стосовно 

механізмів укладання ліцензійних 

договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної 

власності в іншій, ніж письмова формі 

(ліцензії Creative Commons); оферт, 

офіційної оплати видавничої діяльності  

з грантових та інших коштів на наукові 

дослідження незалежно від джерела 

фінансування 

2019 р. Науково-видавнича 

рада НАН України, 

Центр досліджень 

інтелектуальної 

власності та трансферу 

технологій  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

8. Кадровий потенціал наукових установ. Розв’язання соціальних проблем науковців 

8.1. Провести аналіз вікового та гендерного 

балансу та врахувати необхідність 

певного подолання існуючого дисбалансу 

при обранні та наданні згоди на 

призначення керівництва відповідних 

наукових установ, а також на наступних 

виборах до персонального складу НАН 

України та складу Президії НАН України 

2019–2020 рр. ВНКК НАН України, 

відділення  

НАН України  

8.2. Завершити ліцензування на право 

провадження науковими установами  

НАН України освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти 

2019 р. Наукові установи  

НАН України 

8.3. Здійснити акредитацію освітніх програм 

підготовки аспірантів 

2020 р. Наукові установи  

НАН України 

8.4. Запровадити новий порядок проведення 

атестації наукових працівників відповідно 

до оновленого Положення про атестацію 

наукових працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 квітня 2019 р. № 285 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 серпня 1999 р. 

№ 1475» 

травень 2019 р. ВНКК НАН України, 

наукові установи  

НАН України 

8.5. Запровадити систему моніторингу 

результатів атестації наукових 

працівників науковими установами  

НАН України 

2020–2023 рр. Наукові установи  

НАН України,  

ВНКК НАН України 

8.6. Ініціювати перед Кабінетом Міністрів 

України питання щодо зняття заборони  

на збільшення чисельності наукових 

працівників у бюджетних наукових 

установах 

2019 р. ВНКК НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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8.7. Ініціювати започаткування проведення 

щорічного Всеукраїнського форуму 

(конференції) молодих вчених України 

2020 та 

наступні роки 

Комісія по роботі  

з науковою молоддю 

НАН України,  

відділення 

НАН України,  

Рада молодих вчених 

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

8.8. Здійснювати заходи з підвищення 

ефективності та удосконалення існуючих 

форм підтримки наукової молоді з метою 

мотивації молодих вчених до наукових 

досліджень 

2019 та 

наступні роки 

Комісія по роботі  

з науковою молоддю 

НАН України,  

відділення 

НАН України,  

Рада молодих вчених 

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

8.9. Розширювати практику будівництва  

із залученням інвесторів житла на 

земельних ділянках, що знаходяться в 

постійному користуванні установ 

 НАН України 

2019 та 

наступні роки 

УС НАН України 

8.10. Сформувати перспективні показники 

забезпечення працівників НАН України 

службовим житлом 

2019 р. УС НАН України, 

Комісія по роботі  

з науковою молоддю 

НАН України 

9. Забезпечення досліджень 

 

9.1. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

9.1.1. Проаналізувати потреби установ НАН 

України у безкоштовному уніфікованому 

програмному забезпеченню, що 

розповсюджується за ліцензією GNU 

General Public License. 

2020 р. Центр практичної 

інформатики  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

9.1.2. Розробити проект нормативно-правового 

акта щодо спрощеного порядку списання 

застарілого обладнання, яке не 

використовується і не підлягає реалізації 

2020 р. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВБОЗ НАН України, 

ВНПЗД НАН України  

9.1.3. Провести оновлення веб-сайта центрів 

колективного користування науковими 

приладами НАН України 

2019–2020 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Центр практичної 

інформатики  

НАН України 
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9.1.4. Поновити виділення цільових 

капітальних видатків на модернізацію 

парку унікального наукового обладнання 

і приладів з метою підтримки діючих та 

створення нових центрів колективного 

користування науковими приладами.  

При підготовці бюджетного запиту 

Академії на 2020 рік і наступні роки 

передбачати поетапне збільшення  

обсягів та питомої ваги фінансування  

на зазначені цілі 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

9.1.5. При підготовці бюджетного запиту 

Академії на 2020 рік і наступні роки 

враховувати потреби установ  

НАН України щодо нового базового 

уніфікованого та ліцензійного 

програмного забезпечення, а також 

оновлення обчислювальної техніки  

2019 та 

наступні роки 

 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

9.1.6. При підготовці бюджетного запиту 

Академії на 2020 рік і наступні роки 

враховувати потреби на модернізацію  

та підтримку ресурсних центрів 

Українського національного ГРІДу, 

Академічної мережі обміну даними  

НАН України та подальший розвиток 

хмарних технологій 

2019 та 

наступні роки 

 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

 

9.1.7. Привести академічну грід-інфраструктуру 

у відповідність до вимог Європейської 

хмари відкритої науки (EOSC) 

2019–2020 рр. Відділення 

інформатики  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

9.1.8. При підготовці бюджетного запиту 

Академії на 2020 рік і наступні роки 

враховувати потреби на забезпечення 

постійного доступу наукових установ  

до міжнародних баз наукової інформації 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Національна бібліотека 

України 

ім.В.І.Вернадського, 

установи НАН України 

9.2. Фінансове забезпечення наукових досліджень 

9.2.1. При підготовці пропозицій щодо 

розподілу базового фінансування 

основної діяльності установ НАН 

України враховувати результати 

оцінювання та віднесення установ до 

різних категорій, відповідність рівня 

наукових досліджень установ НАН 

України світовим тенденціям та 

стандартам, результативність їхньої 

діяльності порівняно з однопрофільними 

установами, зміни у рейтингових 

показниках їхньої наукової діяльності 

2019 та 

наступні роки 

 

Відділення  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 
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(питома кількість і якість публікацій, 

отримання патентів, використання 

наукової продукції у практиці, підготовка 

наукових кадрів вищої кваліфікації, 

участь у міжнародних наукових 

програмах і проектах), якісному складі 

співробітників (зокрема, питома 

чисельність докторів і кандидатів наук  

у складі наукових працівників), у стані 

розвитку матеріально-технічної бази 

9.2.2. При підготовці бюджетного запиту 

Академії на 2020 рік і наступні роки 

передбачати збільшення частки та обсягів 

програмно-цільового і конкурсного 

фінансування наукових досліджень при 

збереженні рівня базового фінансування 

основної діяльності наукових установ, 

який враховує щорічний індекс інфляції 

2019 та 

наступні роки 

Відділення  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

9.2.3. Забезпечити розроблення окремого 

положення щодо відбору науково-

дослідних робіт для фінансування за 

бюджетною програмою КПКВК 6541230 

«Підтримка розвитку пріоритетних 

напрямів наукових досліджень» 

починаючи з 2020 року 

2019 р. Головний учений 

секретар НАН України, 

відділення  

НАН України, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України 

9.2.4. Забезпечити збільшення надходжень 

коштів до спеціального фонду 

держбюджету за рахунок активної  

участі наукових установ НАН України  

в програмах міжнародного 

співробітництва,  конкурсах 

Національного фонду досліджень, 

виконання замовлень реального  

сектору економіки тощо 

2019 та 

наступні роки 

Установи  

НАН України 

 

9.2.5. Забезпечити супровід виконання  

пункту 47 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України, 

згідно з яким до 2023 року (включно) 

частина чистого прибутку, що відповідно 

до пункту 17 частини другої статті 29 

цього Кодексу та статті 11-1 Закону 

України «Про управління об’єктами 

державної власності» підлягає 

спрямуванню до Державного бюджету 

України державними унітарними 

підприємствами, що перебувають у 

віданні Національної академії наук 

України, залишається у розпорядженні 

таких державних унітарних підприємств, 

що перебувають у віданні Національної 

академії наук України, та спрямовується 

ними виключно на проведення своєї 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВБОЗ НАН України, 

підприємства  

НАН України 
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ініціативної наукової та науково-

технічної діяльності, фінансове 

забезпечення інновацій та розширення 

власної матеріально-технічної бази 

9.3. Майновий комплекс 

9.3.1. Розробити та запровадити методичні 

підходи та критерії для диференційованої 

оцінки ефективності використання та 

збереження майна НАН України  

(для випадків користування майном  

НАН України для потреб статутної 

діяльності організацій НАН України  

та передання активів у користування 

стороннім організаціям) 

2019–2020 рр. УС НАН України 

9.3.2. Запровадити автоматизовану систему 

моніторингу та критерії контролю 

ефективності використання організаціями 

НАН України та іншими організаціями 

майна НАН України  

2019–2023 рр. УС НАН України 

9.3.3. Автоматизувати процеси укладання 

договорів оренди майна НАН України. 

Створення електронного реєстру 

договорів оренди майна НАН України 

2019–2023 рр. УС НАН України 

9.3.4. Забезпечувати проведення перевірок 

фактичного використання організаціями 

НАН України та іншими організаціями 

майна НАН України 

2019–2023 рр. УС НАН України 

9.3.5. Завершити проведення державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно НАН України (земельні ділянки, 

будівлі, інженерні споруди) 

2019–2021 рр. УС НАН України 

9.3.6. Завершити проведення технічної 

інвентаризації будівель та споруд  

НАН України 

2019–2021 рр. УС НАН України 

9.3.7. Запровадити систему моніторингу та 

критерії контролю технічного стану 

нерухомого майна НАН України, 

проведення його ремонту. Збільшення 

фінансування на проведення 

першочергових ремонтних робіт щорічно 

у розмірі 10–12 млн. грн. з коригуванням, 

враховуючи інфляцію 

2019–2023 рр. УС НАН України 

9.3.8. Провести енергоаудит будівель і споруд 

Президії НАН України з отриманням 

відповідного сертифіката 

2019–2021 рр. УС НАН України 

9.3.9. Підготувати на розгляд Бюро Президії 

НАН України проект цільової програми  

з проведення енергоаудиту споруд  

НАН України та рекомендації з 

підвищення енергоефективності 

2019–2023 рр. Інститут відновлюваної 

енергетики  

НАН України, 

УС НАН України 
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9.3.10. Забезпечити функціонування та 

інформаційне наповнення веб-сайта 

Управління справами НАН України, 

зокрема методичними і 

консультативними матеріалами щодо 

вирішення майнових та господарчих 

питань організацій НАН України 

2019–2023 рр. УС НАН України 

9.3.11. Запровадити проведення щорічних 

семінарів з обговорення та надання 

рекомендацій щодо вирішення  

майнових та господарчих питань 

організацій НАН України 

2019–2023 рр. УС НАН України 

10. Нормативно-правова база діяльності НАН України 

10.1. Порушити перед Кабінетом Міністрів 

України питання про внесення змін до 

чинного законодавства щодо звільнення 

наукових установ, які використовують  

у науково-дослідній діяльності хімічні 

реактиви та продукти біотехнологій,  

від обов’язку одержання ліцензійних 

дозволів 

2020 р. Відділення хімії  

НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

10.2. Продовжити роботу щодо розроблення 

уніфікованого нормативно-правового 

акта Кабінету Міністрів України, яким 

буде визначено єдиний підхід до порядку 

направлення та проходження наукового 

стажування, встановлення гарантій  

на час перебування особи на науковому 

стажуванні відповідно до норм ст.34 

Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» 

2019 р. ВНКК НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

10.3. Розробити методичні рекомендації щодо 

запровадження дистанційного режиму 

праці в наукових установах НАН України 

після внесення 

змін до 

Кодексу 

законів про 

працю України 

ВНКК НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

10.4. Ініціювати внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України  
від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад 
витрат на відрядження державних 
службовців, а також інших осіб,  
що направляються у відрядження 
підприємствами, установами та 
організаціями, які повністю або частково 
утримуються (фінансуються) за рахунок 
бюджетних коштів» з метою приведення 
у відповідність до норм ст.33 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» щодо строків наукового 
відрядження в межах України та  
за кордоном і можливості направлення  
в наукове відрядження аспірантів та 
докторантів 

2019 р. ВНКК НАН України, 

ВНПЗД НАН України 
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10.5. Упорядкувати розміщення на веб-сайті 

Академії рішень Президії НАН України, 

відображення змін до них та інформації 

щодо втрати чинності, зв’язків з іншими 

рішеннями із забезпеченням розширених 

можливостей оперативного пошуку  

(за контекстом, датою прийняття тощо) 

2019 р. Центр практичної 

інформатики  

НАН України, 

Секретаріат  

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

 

10.6. З метою однозначного тлумачення 

переліку посад наукових працівників 

ініціювати внесення змін до ст.31 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» щодо розширення переліку 

посад наукових працівників, доповнивши 

їх посадами, визначеними Переліком 

посад наукових (науково-педагогічних) 

працівників установ, організацій, 

підприємств, вищих навчальних закладів, 

перебування на яких дає право на 

призначення пенсії та виплату грошової 

допомоги у разі виходу на пенсію 

відповідно до Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.03.2004 № 257 

(далі – Перелік № 257), або щодо 

доповнення цієї статті нормою про те,  

що конкретний перелік посад наукових 

працівників визначається Кабінетом 

Міністрів України 

2019 р. ВНКК НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

10.7. Спільно з Комітетом Верховної Ради 

України з питань науки і освіти та за 

наукового супроводу НАН України 

проводити роботу щодо внесення змін до:  

– Податкового кодексу України щодо 

здійснення оплати обов’язкових податків 

і страхових зборів науковими установами 

та закладами вищої освіти за фактом 

надходження коштів замовника за 

виконані науково-технічні роботи,  

а не після підписання актів приймання-

здавання науково-технічної продукції; 

– Закону України «Про державно-

приватне партнерство» щодо викладення 

переліку мотиваційних засад для 

інвесторів під час виконання наукових  

та науково-технічних договорів, 

інноваційних проектів на принципах 

державно-приватного партнерства та 

спрощення процедури укладення такого 

договору; 

– Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», які б давали можливість 

2019 та 

наступні роки 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНПЗД НАН України, 

Інститут держави  

і права 

ім.В.М.Корецького 

НАН України, 

Інститут економіко-

правових досліджень 

НАН України  
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науковому працівнику добровільно 

сплачувати страхові внески за період 

перебування його на науковому 

стажуванні; 

– Податкового та Митного кодексів 

України щодо звільнення державних 

наукових установ та закладів вищої 

освіти від сплати ввізного мита та 

податку на додану вартість з наукових 

приладів, обладнання, запасних частин  

і витратних матеріалів до них, реактивів, 

зразків, наукової літератури в паперовому 

і електронному вигляді, що ввозяться  

в Україну для забезпечення власної 

наукової та науково-технічної діяльності 

(крім підакцизних товарів); 

– Статті 11
1
 Закону України «Про 

управління об’єктами державної 

власності» щодо скасування відрахування 

до державного бюджету чистого 

прибутку (доходу) державними 

підприємствами, що перебувають  

у віданні НАН України; 

– Законів України в сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, в яких 

передбачити податкові, кредитні, 

фінансові стимули використання 

результатів наукових досліджень,  

у тому числі проведення 

конструкторсько-технологічних та 

дослідно-конструкторських робіт 

11. Міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво 

11.1. Сприяти участі установ НАН України  

в рамкових програмах ЄС, здійснювати 

оптимізацію та підтримку діяльності 

існуючих на базі установ НАН України 

національних контактних пунктів 

програми Європейського Союзу 

«Горизонт 2020» та наступної  

рамкової програми ЄС  

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

 

11.2. Розробити алгоритм дій з опрацювання  

з Міністерством освіти і науки України 

питання щодо законодавчого 

забезпечення членства НАН України  

у міжнародних наукових організаціях,  

у тому числі щодо виконання фінансових 

зобов’язань, що випливають із цього 

членства 

2019–2021 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

ВМЗ НАН України, 

ВНПЗД НАН України 
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11.3. Здійснити розроблення та передбачити 

належне фінансування програм обміну 

молодими вченими з європейськими 

країнами, створення сприятливих умов 

для участі українських науковців  

у міжнародному співробітництві у сфері 

науки, технологій та інновацій, задля  

чого збільшити видатки на реалізацію 

програм академічної мобільності, 

передусім молодих вчених, відповідно  

до міжнародних угод НАН України  

з її закордонними партнерами 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

ВМЗ НАН України 

11.4. Розробити заходи, спрямовані на 

усунення нормативно-правових та 

адміністративних перешкод для 

залучення висококваліфікованих 

іноземних науковців і дослідників до 

участі у вітчизняному науковому процесі 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВНКК НАН України, 

ВФЕЗД НАН України, 

ВМЗ НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

11.5. Опрацювати питання та готувати 

пропозиції щодо внесення змін до 

«Правил оформлення віз для в’їзду  

в Україну і транзитного проїзду через  

її територію», затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України  

від 01.03.2017 № 118 в частині 

оформлення довгострокових віз  

для в’їзду в Україну, зокрема  

дозволити НАН України оформляти 

офіційні запрошення на навчання 

іноземців в аспірантурі, докторантурі  

або стажування та виконання наукових 

програм в установах Академії 

2019–2021 рр. ВНКК НАН України, 

ВМЗ НАН України, 

ВНПЗД НАН України 

 

11.6. Здійснювати заходи з метою 

вдосконалення співробітництва установ 

НАН України із організаціями КНР  

в частині створення спільних інститутів, 

лабораторій, науково-дослідних центрів, 

технопарків, високотехнологічних 

підприємств (у тому числі на території 

України) із врахуванням змін 

законодавства України в галузі  

трансферу технологій, наукової  

та науково-технічної діяльності 

2019–2023 рр. Комісія НАН України  

зі співробітництва  

з установами 

Китайської 

Народної Республіки, 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України,  

ВМЗ НАН України 

11.7. Запровадити постійний моніторинг 

академічної наукової діаспори та 

розвивати зв‘язки з нею, в тому числі 

шляхом започаткування та підтримки 

спеціальних проектів 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України,  

ВМЗ НАН України 
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11.8. Забезпечити участь установ НАН України 

в конкурсах проектів, що стосуються 

побудови Європейської хмари відкритої 

науки (EOSC) 

2019 р. Відділення 

інформатики  

НАН України,  

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України 

11.9. Сприяти розширенню участі науковців 

НАН України в науковій програмі НАТО 

«Наука заради миру і безпеки» 

2019–2023 рр. Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

ВМЗ НАН України 

12. Сприйняття науки суспільством, престиж наукової праці 

12.1. Заснувати щорічну премію НАН України 

в галузі популяризації науки 

2019 рік 

 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Прес-служба  

НАН України 

12.2. Забезпечувати на постійній основі 

відеозйомку засідань Президії НАН 

України – для подальшого розміщення 

відеозаписів наукових доповідей, 

повідомлень молодих учених, інших 

виступів тощо на Youtube-каналі  

НАН України 

2019 та 

наступні роки 

 

Відділ інформаційно-

комунікаційного 

забезпечення  

НАН України 

12.3. Започаткувати розсилання на постійній 

основі прес-релізів українським ЗМІ  

за підсумками найважливіших подій,  

які відбуваються в НАН України 

2019 та 

наступні роки 

 

Прес-служба  

НАН України 

12.4. Створити й забезпечити інформаційне 

наповнення каналу Академії в мережі 

Telegram 

2019 та 

наступні роки 

 

Прес-служба  

НАН України 

12.5. Запровадити нові рубрики  

«Жінки у науці», «Прес-конференції», 

«Презентації», «Книжкові видання»  

в розділі «Новини» офіційного  

веб-сайта НАН України 

2019 рік 

 

Центр практичної 

інформатики  

НАН України 

12.6. Забезпечити щотижневе надання 

інформації до Прес-служби НАН України 

про важливі події в установах відділень 

НАН України (оголошення/анонси  

і матеріали за підсумками подій), 

результати наукових досліджень  

та про виступи науковців Академії  

у ЗМІ 

2019 та 

наступні роки 

 

Відділення  

НАН України,  

СФТМН НОВ  

Президії НАН України, 

СХБН НОВ Президії 

НАН України,  

ССН НОВ Президії 

НАН України,  

СПНС НОВ Президії 

НАН України 

12.7. Підготувати й оприлюднити на 

офіційному веб-сайті НАН України 

оновлену версію довідкового видання 

«Перспективні науково-технічні  

розробки НАН України» 

2019 та 

наступні роки 

 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

Центр практичної 

інформатики  

НАН України 
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12.8. Забезпечити активну участь вчених 

Академії у реалізації проекту першого 

Музею науки в Україні на території 

Національного комплексу  

«Експоцентр України» 

2019 та 

наступні роки 

 

Науково-

організаційний відділ 

Президії НАН України, 

відділення НАН 

України 

12.9. Забезпечити подання на постійній  

основі статей науковців НАН України  

з актуальних проблем науки та 

суспільного життя до міжнародного 

громадсько-політичного тижневика 

«Дзеркало тижня. Україна» й інших 

загальнонаціональних періодичних 

видань 

2019 та 

наступні роки 

 

Відділення  

НАН України,  

Прес-служба  

НАН України 

 

 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 
 


