
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А  

 

03.04.98 р.                      м.Київ                      № 97 

 

 

Про встановлення звання 

“Почесний доктор Національної 

академії наук України” 

 

 

Президія Національної академії наук України постановляє: 

 

1. З метою вшанування видатних діячів світової науки, 

культури, державних та громадських діячів встановити 

звання “Почесний доктор Національної академії наук 

України”. 

2. Затвердити Положення про звання “Почесний доктор 

Національної академії наук України” (додаток). 

3. Видавництву “Наукова думка” НАН України 

(І.Р.Алексеєнко) до 1 травня 1998 р. розробити та подати на 

затвердження Бюро Президії НАН України зразок диплома 

почесного доктора Національної академії наук України. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

головного вченого секретаря НАН України академіка НАН 

України А.П.Шпака. 

 

 

Президент Національної академії наук 

                    України 

           академік НАН України                        Б.Є.Патон 

 

       Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

          академік НАН України                        А.П.Шпак 

 

 

 

 

 

 



                                                              Додаток 

                                       до постанови Президії НАН України  

                                                   від 03.04.98 р. № 97. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про звання “Почесний доктор Національної 

академії наук України” 

 

1. Національна академія наук України присвоює звання “Почесний 

доктор Національної академії наук України” видатним діячам світової 

науки, культури, державним та громадським діячам, що зробили 

вагомий внесок у розвиток науки, суспільний прогрес, забезпечення 

миру, взаєморозуміння й співробітництва між народами. 

 

2. Звання “Почесний доктор Національної академії наук України” від 

імені Національної академії наук України присвоюється Президією 

НАН України . 

Кандидатури для присвоєння звання “Почесний доктор 

Національної академії наук України” подаються Президії НАН 

України Президентом НАН України  або за його згодою віце-

президентом НАН України . 

 

3. Рішення Президії НАН України про присвоєння звання “Почесний 

доктор Національної академії наук України” приймається відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Президії. 

 

4. Особам, удостоєним звання “Почесний доктор Національної 

академії наук України”, вручається диплом встановленого зразка. 

Вручення диплома відбувається в урочистій обстановці, як правило, 

на засіданні Президії НАН України. 

При врученні диплома почесний доктор  Національної академії 

наук України  може виступити з прилюдним повідомленням. 

 

5. Інформація про присвоєння звання “Почесний доктор Національної 

академії наук України” публікується в журналі “Вісник НАН 

України”, а також у відповідних випадках надсилається до посольства 

України у країні, громадянином якої є особа, удостоєна цього звання, 

та до посольства цієї держави в Україні. 

 

       Почесний доктор Національної академії наук України користується 

правом безкоштовного отримання журналу “Вісник НАН України”. 

 

 

     Головний учений секретар 

Національної академії наук України  

     академік НАН України                                А.П.Шпак 

 

 




