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Народні депутати пропонують змінити систему керівництва НАНУ 

П’ятеро народних депутатів (О. Медуниця, Л. Ємець, В. Сташук, 

Г. Кривошея та Я. Єдаков) пропонують ліквідувати систему управління 

Національної академії наук України через Президію і замінити її радою 

директорів науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, 

організацій, підприємств. Про це йдеться в проекті закону 8623, 

зареєстрованому в парламенті 17 липня. Повна назва документу «Про 

внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність” щодо оптимізації структури Національної Академії наук 

України». Головним комітетом для розгляду визначений Комітет з питань 

науки і освіти  (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського НАН України). 

«Для ефективного використання коштів Державного бюджету України, 

підвищення якості наукових досліджень та оздоровлення ситуації в НАН 

України пропонується ліквідувати Президію НАНУ як суто бюрократичну 

структуру. Для оптимальної координації наукових досліджень замінити її на 

Раду директорів», – зазначається в пояснювальній записці законопроекту. 

Документом пропонується передбачити, що очолювати раду директорів 

має президент НАНУ. Водночас запропоновано змінити систему обрання 

керівництва НАНУ: за новою схемою, президент, перший віце-президент, 

віце-президент, головний учений секретар обиратимуться на засіданні ради 

директорів терміном на п’ять років та не зможуть обіймати своїх посад більш 

як два строки. 

Передбачено, що в разі, якщо жоден із кандидатів на посаду президента 

не отримав під час голосування більшості голосів, проводиться другий тур за 

участю двох кандидатів, які отримали у першому турі найбільшу кількість 

голосів. У другому турі обраним вважається той кандидат, який отримав 

більшу порівняно з іншим кандидатом кількість голосів. 

Право висунення кандидата на посаду президента належить Раді 

директорів, науковим установам, дійсним членам (академікам) та членам-

кореспондентам Національної академії наук України. 

Перехідними положеннями проекту пропонується доручити Кабінету 

міністрів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом 

сформувати Раду директорів. При цьому в неї мають увійти директори 

науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, 

підприємств (обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, 

бібліотек, музеїв тощо), об’єктів соціальної сфери, що забезпечують 

діяльність і перебувають у віданні Національної академії наук України, як 

самоврядний колегіальний орган, який діє на безоплатній основі. Окрім того, 

пропонується доручити уряду забезпечити передачу повноважень від 

Президії до Ради директорів і ліквідувати Президію Академії наук України та 

апарат Президії. 
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