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На черговому засіданні Президії НАН України 15 травня 2019 року                  

члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили співдоповіді 

голови Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» 

академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка 

НАН України В.М.Локтєва та директора Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» доктора історичних наук А.М.Киридон про 

підготовку видання багатотомної «Великої української енциклопедії». 

 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, перший 

заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

Б.О.Червак, директор Інституту гідромеханіки НАН України академік НАН 

України В.Т.Грінченко, академік-секретар Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури 

ім.Т.Г.Шевченка НАН України академік НАН України М.Г.Жулинський, 

директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН 

України Я.С.Яцків, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та 

МОН України, генеральний директор Державної наукової установи «Науково-

технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академік НАН 

України В.П.Семиноженко. 

 

Було зауважено, що у співдоповідях порушено актуальні проблеми 

підготовки фундаментального академічного видання – «Великої української 

енциклопедії».  

Так, за час роботи над створенням Енциклопедії фахівцям НАН України 

спільно з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» 

вдалося досягти низки вагомих результатів. Зокрема, видано перший том 

Енциклопедії, підготовлено до друку другий том, активно наповнюється 

матеріалами її електронна версія. 

Проте усе ще залишається ряд невирішених проблем. Негативним 

чинником в діяльності Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» є нестача фінансування, що унеможливлює створення належних 

матеріально-технічних умов для роботи та забезпечення установи необхідним 

сучасним обладнанням. Недостатньо активною, на думку Президії НАН України, 

є участь деяких відділень Академії та членів редколегії у роботі над 

Енциклопедією. Ці недоліки необхідно виправити і продовжити наполегливу 

спільну працю з підготовки та видання «Великої української енциклопедії».  
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Крім того, на засіданні Ради президентів академій наук України 3 квітня 

2019 року розглядалося питання щодо підготовки згаданої Енциклопедії. За його 

результатами було прийнято рішення щодо поглиблення співпраці усіх академій 

наук у створенні цього видання. Лише об’єднавши зусилля всіх відділень 

Академії, національних галузевих академій наук, установ Держкомтелерадіо 

України, вищих навчальних закладів буде можливо досягти успіху в реалізації 

масштабного проекту загальнонаціональної ваги і значення. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

 

 

*** 

 

Далі Президія НАН України розглянула і обговорила доповідь Першого 

віце-президента НАН України, голови Секції фізико-технічних і математичних 

наук НАН України академіка НАН України А.Г.Наумовця «Про стан реалізації 

Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України 

та Українським союзом промисловців і підприємців». 

 

Присутніх було ознайомлено зі станом співробітництва Академії з 

Українським союзом промисловців та підприємців. Підкреслювалося, що 

налагодження такого співробітництва вкрай необхідно в першу чергу для 

встановлення взаємовигідних та плідних звʼязків наукових установ                                            

з промисловими підприємствами для виробництва інноваційної продукції на 

основі розробок науковців Академії.  

Як відзначив доповідач, хоча шлях від наукової розробки до серійного 

виробництва є досить складним, затратним, а інколи й невдалим, наукові 

установи повинні наполегливо над цим працювати, а Президія НАН України має 

сприяти їм й надавати допомогу. Також важливим завданням є спільна участь 

науковців та бізнесу у розробленні державної політики у сфері інноваційної 

діяльності. Ця робота спрямована на запровадження дієвих державних 

механізмів стимулювання інвестицій в інновації. Без цього зростання вітчизняної 

промисловості неможливе, що також чинитиме негативний вплив і на науку. 

 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 
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*** 

 

Крім того, Президія НАН України призначила директорів наукових 

установ Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України, Секції 

хімічних і біологічних наук НАН України, Секції суспільних і гуманітарних наук 

НАН України; за результатами атестації молодих вчених – стипендіатів 

Президента України та конкурсу на поточні вакансії визначила 300 стипендіатів 

Президента України; у зв’язку з прийняттям нових нормативно-правових актів 

внесла зміни до розподілу обов’язків між членами Президії НАН України; 

заслухала інформацію Першого віце-президента НАН України, голови Секції 

фізико-технічних і математичних наук НАН України академіка НАН України 

А.Г.Наумовця про проведення ХІIІ Всеукраїнського фестивалю науки; Віце-

президента НАН України, голови Секції хімічних і біологічних наук НАН 

України академіка НАН України В.Г.Кошечка щодо проведення 12-13 червня 

2019 року в місті Києві Міжнародної науково-практичної конференції «Соснові 

ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення» під егідою НАН 

України та НАН Білорусі; головного вченого секретаря НАН України академіка 

НАН України В.Л.Богданова щодо оновленої редакції Положення про атестацію 

наукових працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 квітня 2019 року № 285; директора Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України академіка НАН України Я.С.Яцківа про роботу Комісії при 

Президії НАН України з боротьби з лженаукою та фальсифікацією наукових 

досліджень; також було розглянуто низку кадрових і організаційних питань й 

прийнято рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


