
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  31.03.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    115    . 

 

 

Про подальшу оптимізацію мережі 

наукових установ, організацій  

та підприємств НАН України 

 

 

 

Розглянувши пропозиції секцій НАН України, відділень НАН 

України та Науково-організаційного відділу Президії НАН України 

щодо подальшої оптимізації мережі наукових установ, організацій та 

підприємств НАН України, підготовлених на виконання пункту 3 

постанови Президії НАН України від 23.10.2020 № 171 «Про окремі 

заходи з реформування діяльності Національної академії наук України», 

Президія Національної академії наук України постановляє: 

1. Погодити пропозиції секцій НАН України, відділень НАН 

України, Науково-організаційного відділу Президії НАН України щодо 

подальшої оптимізації мережі наукових установ, організацій та 

підприємств НАН України (далі – організації НАН України) згідно                    

з переліком (додаток 1). 

2. Секціям НАН України, відділенням НАН України та Науково-

організаційному відділу Президії НАН України: 

2.1.  У двомісячний термін підготувати та подати на розгляд 

Президії НАН України проєкти відповідних рішень згідно з додатком 1 

до цієї постанови. 

2.2.  При здійсненні заходів з подальшої оптимізації мережі 

організацій НАН України взяти до уваги необхідність збереження 

актуальних наукових напрямів досліджень, а також працевлаштування 

наукових кадрів.  

3. Відділенням НАН України, Науково-організаційному відділу 

Президії НАН України, Управлінню справами НАН України протягом            

І півріччя 2021 року забезпечити прискорення процедури припинення 

організацій НАН України, зазначених у додатку 2, та до 01.07.2021 

поінформувати про це Президію НАН України. 
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4. Секціям НАН України, відділенням НАН України, Науково-

організаційному відділу Президії НАН України визначитися щодо 

організацій НАН України, шляхи припинення яких потребують 

додаткового опрацювання (додаток 3), та у двомісячний термін подати 

на розгляд Президії НАН України відповідні пропозиції щодо 

остаточних рішень.  

5. Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України  

спільно з відповідними відділеннями НАН України розглянути питання 

про переведення Інституту проблем математичних машин і систем НАН 

України та Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору НАН України до складу відділень секції відповідно до їх 

основних наукових напрямів та у двомісячний термін подати на розгляд 

Президії  НАН України проєкти відповідних рішень. 

6. Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН 

України разом з Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України 

протягом ІІ кварталу 2021 року переглянути основні напрями наукової 

діяльності та зміну найменування зазначеного інституту на Інститут 

теплоенергетичних технологій Національної академії наук України. 

7. Секціям НАН України, відділенням НАН України, Науково-

організаційному відділу Президії НАН України, Управлінню справами 

НАН України продовжити роботу з оптимізації мережі та внутрішньої 

структури наукових установ, організацій дослідно-виробничої бази та 

інших суб’єктів господарювання Академії.  

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секції 

НАН України та Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                              В.Л.Богданов  

 


