
Президія НАН України розглянула 

 

 

 

На черговому засіданні Президії НАН України 20 листопада 2019 року                  

члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

першого віце-президента НАН України академіка НАН України 

В.П.Горбуліна з питання  подальшого реформування НАН України для 

підвищення ефективності її діяльності. 

 

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

перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних                               

і математичних наук НАН України академік НАН України А.Г.Наумовець,     

віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і біологічних наук НАН 

України академік НАН України В.Г.Кошечко, віце-президент НАН України, 

голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік НАН 

України С.І.Пирожков, голова Науково-видавничої ради НАН України, 

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, головний учений секретар НАН 

України академік НАН України В.Л.Богданов, директор Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України 

В.М.Геєць, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України 

академік НАН України В.М.Локтєв, академік-секретар Відділення наук про 

Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім.М.П.Семененка академік НАН України О.М.Пономаренко. 

 
Розглянувши винятково важливе для подальшої діяльності Академії 

питання, головуючий наголосив, що необхідно дуже відповідально працювати 

над тим, щоб подальші рішення державної влади були спрямовані                                        

на подолання кризового стану вітчизняної науки. Жодним чином 

реформування наукової сфери не повинно зруйнувати академічну систему 

організації досліджень, позбавити Академію самоврядності, статусу вищої 

наукової організації та головного розпорядника бюджетних коштів. 

З огляду на це створення в НАН України Робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо розвитку наукової сфери України, а також Робочої групи                

з моніторингу законодавства України у науковій, науково-технічній та 

інноваційних сферах є вкрай необхідним і своєчасним.  

При цьому відзначалося, що дуже важливо не тільки готувати ті чи інші 

матеріали, пропозиції, але й налагодити тісні зв’язки, конструктивну 

співпрацю з Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, 

профільними комітетами Верховної Ради України, Національною радою 

України з питань розвитку науки і технологій. 
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Особливо підкреслювалося, що Академія, її секції та відділення,                          

всі наукові установи повинні продовжувати наполегливо працювати та 

удосконалювати свою діяльність. І це стосується всіх основних напрямів, 

насамперед подальшої оптимізації мережі та внутрішньої структури наукових 

установ, а також організацій і підприємств дослідно-виробничої бази 

Академії, розширення зв’язків з виробничою сферою та збільшення внеску              

в інноваційний розвиток економіки, запровадження дієвих заходів з підтримки 

наукової молоді. Результатом реформування має бути дійсне підвищення 

ефективності роботи НАН України. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

 

*** 

 

Далі Президія НАН України заслухала доповіді співкоординаторів 

цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН 

України «Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, 

промисловості та сільського господарства» на 2015–2019 рр. академіка НАН 

України С.В.Комісаренка та академіка НАН України В.В.Моргуна. 

 

У виступах в обговоренні доповіді академіка НАН України Б.Є.Патона 

та голови Науково-видавничої ради НАН України, директора Головної 

астрономічної обсерваторії НАН України академіка НАН України Я.С.Яцківа 

засвідчено вагомі результати виконання згаданої програми. Ці розробки                        

є вкрай важливими для медицини, сільського господарства, фармацевтичної              

і харчової промисловості, охорони навколишнього середовища в Україні.  

Було висловлено сподівання, що результати виконання цієї 

фундаментальної Програми вже у найближчому майбутньому стануть 

основою сучасних інноваційних технологій у багатьох галузях економіки 

держави. При цьому важливо, що деякі розробки вже готові до впровадження 

або впроваджені. Крім того, чимало отриманих результатів є досить 

перспективними і потребують подальшого наукового доопрацювання.                    

Тому є потреба їх продовжувати і розвивати.  

В результаті обговорення було висловлено пропозицію затвердити нову 

цільову програму «Геномні, молекулярні та клітинні основи розвитку 

інноваційних біотехнологій», виконання якої має вирішити ряд 

фундаментальних проблем у цій галузі та дозволить розвинути результати,                  

що були отримані раніше. 

 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 
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*** 

 

Крім того, Президія НАН України прийняла рішення щодо звільнення 

кандидата економічних наук В.В.Волікова з посади директора Північно-

Східного наукового центру НАН України і МОН України, призначення 

доктора технічних наук М.Б.Космину виконувачем обов’язків директора 

зазначеного наукового центру до обрання і призначення директора                                   

у встановленому порядку та оголошення конкурсу на заміщення відповідної 

посади; схвалила заходи з відзначення 100-річчя від дня заснування                 

Інституту археології НАН України; затвердила головним редактором 

«Международного научно-технического журнала «Проблемы управления и 

информатики» завідувача відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова 

НАН України академіка НАН України А.О.Чикрія та оголосила подяку 

академіку НАН України В.М.Кунцевичу за багаторічну плідну працю                            

на посаді головного редактора цього журналу; заслухала інформацію голови 

Науково-видавничої ради НАН України, директора Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України академіка НАН України Я.С.Яцківа про масові 

видання збірників НАН України; також було розглянуто низку кадрових                          

і організаційних питань й прийнято рішення про нагородження відзнаками 

Національної академії наук України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


