
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА № 2
м.Київ 27 травня 2021 р.

Щодо Звіту про діяльність НАН України 
у 2020 році та завдань наступного періоду

Заслухавши та обговоривши доповідь президента НАН України 
академіка НАН України А.Г.Загороднього «Про діяльність Національної 
академії наук України у 2020 році та завдання наступного періоду», 
а також розглянувши проект Звіту про діяльність Національної академії 
наук України у 2020 році, Загальні збори Національної академії наук 
України постановляють:

1. Схвалити «Звіт про діяльність Національної академії наук 
України у 2020 році».

2. Взяти до відома та керування в роботі доповідь президента НАН
України академіка НАН України А.Г.Загороднього «Про діяльність 
Національної академії наук України у 2020 році та завдання наступного 
періоду». , ■

3. Основними завданнями Національної академії наук України 
у наступному періоді вважати:

3.1. Забезпечення високого рівня фундаментальних і прикладних 
досліджень, їх спрямування на вирішення сучасних проблем науки 
і техніки.

3.2. Активізація та підвищення якості інноваційної діяльності 
та наукового забезпечення вирішення актуальних проблем державного 
та суспільного розвитку.
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3.3. Подальшу інтеграцію до світового дослідницького простору 
з посиленням європейського вектору такої інтеграції насамперед 
за рахунок суттєвого розширення участі в програмах Європейського 
Союзу та використання Європейської хмари відкритої науки.

3.4. Активне омолодження кадрового складу та поповнення 
наукових установ молоддю, створення для неї умов для професійного 
та кар’єрного зростання за рахунок нових та вдосконалення наявних форм 
підтримки молодих учених.

3.5. Розвиток комунікативної діяльності, зокрема дієвої
комунікації з керівництвом вищих органів державної влади й взаємодії 
з громадськістю, формування позитивного іміджу Академії та 
підвищення престижності професії науковця у суспільстві.

3.6. Подальше реформування діяльності, насамперед на
стратегічно важливих напрямах, визначених Президією НАН України 
в жовтні 2020 р.

4. Президії НАН України вжити заходів щодо:
4.1. Активної участі Академії у формуванні переліку нових 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на наступний період 
і обов’язкового віднесення до цих пріоритетів фундаментальних 
досліджень.

4.2. Розроблення нової Концепції розвитку НАН України на період 
до 2025 року з урахуванням при цьому стратегічно важливих напрямів 
реформування Академії.

4.3. Ширшого застосування та вдосконалення програмно-цільових 
і конкурсних засад в організації наукових досліджень, насамперед 
міждисциплінарних, активної участі науковців у подальших конкурсах 
Національного фонду досліджень України.

4.4. Виваженої та обґрунтованої оптимізації мережі та внутрішньої 
структури наукових установ з урахуванням результатів державної 
атестації та внутрішнього оцінювання ефективності діяльності наукових 
установ.
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4.5. Розвитку дослідницької інфраструктури, зокрема 
вдосконалення системи центрів колективного користування науковими 
приладами, започаткування діяльності сучасної спеціалізованої 
лабораторії для роботи з інфекційними, матеріалами, якісної зміни 
інформаційної інфраструктури, забезпечення доступу вчених НАН 
України до об’єднаних електронних ресурсів Академії.

4.6. Ефективного використання бюджетних коштів НАН України 
та удосконалення основних принципів розподілу бюджетного 
фінансування між установами Академії для здійснення пріоритетних 
наукових досліджень, розвитку дослідницької інфраструктури та 
матеріально-технічноґо забезпечення наукових досліджень.

4.7. Удосконалення системи організацій дослідно-виробничої бази 
та інших об’єктів господарювання Академії на підставі аналізу їхньої 
інноваційної спроможності.

4.8. Ефективного використання майнового комплексу Академії,
своєчасного проведення з цією метою повної інвентаризації матеріально- 
технічної бази та земельних ділянок установ НАН України.

4.9. Розширення застосування у професійній діяльності норм 
Етичного кодексу вченого України, посилення боротьби з порушенням 
принципів академічної доброчесності.

Е олова
Загальних зборів НАН України 

академік НАН України

Секретар
Загальних зборів НАН України 

академік НАН України ВЛ.Богданов


