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ДОКУМЕНТИ

ПОСТАНОВА № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
м. Київ  13 квітня 2017 р.

Щодо Звіту про діяльність НАН України 
у 2016 році та основних завдань її 
подальшої роботи

Заслухавши та обговоривши доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона 
«Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи», 
а також розглянувши проект Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2016 році, Загальні 
збори Національної академії наук України постановляють:

1. Схвалити «Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2016 році».
2. Взяти до відома та керівництва в роботі доповідь президента НАН України академіка НАН України 

Б.Є. Патона «Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подаль-
шої роботи».

3. Вважати основними завданнями НАН України у наступному періоді:
— розвиток та збереження високого рівня фундаментальних досліджень на сучасних напрямах науки, пріо-

ритетну підтримку міждисциплінарних досліджень;
— подальше реформування інноваційної діяльності з метою якнайширшого врахування в тематиці приклад-

них досліджень і науково-технічних розробок потреб реального сектору економіки та соціальної сфери, розши-
рення участі у науковому забезпеченні реалізації пріоритетів економічного розвитку держави, вирішення про-
блем підвищення обороноздатності та безпеки держави;

— активну реалізацію науково-експертних функцій, забезпечення об’єктивності та якості наукової 
оцінки проектів державних програмних документів, законів і урядових рішень, високого рівня підготовки 
аналітичних і прогнозних матеріалів, обґрунтованості рекомендацій, насамперед з питань науково-тех ніч-
ної та інноваційної політики;

— посилення зв’язків з освітньою галуззю, активізацію роботи із залучення та закріплення талановитої 
наукової молоді, розгортання повноцінної діяльності Київського академічного університету;

— розширення міжнародних наукових та науково-технічних зв’язків, забезпечення активної участі вче-
них у європейських наукових програмах та проектах;

— подальшу оптимізацію мережі та структури установ НАН України із застосуванням Методики оці-
нювання ефективності діяльності  наукових установ НАН України;

— інформування громадськості та органів державної влади щодо досягнень, вагомих результатів на-
укової, науково-технічної та інноваційної діяльності, їхньої важливості для вирішення актуальних проблем 
розвитку суспільства та держави, посилення її обороноздатності.

4. Президії НАН України розробити конкретні заходи щодо виконання завдань, які випливають з допо-
віді президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона, врахувавши пропозиції та зауваження, 
висловлені учасниками Загальних зборів НАН України 13 квітня 2017 року.
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ПОСТАНОВА № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
м. Київ  13 квітня 2017 р.

Про відзначення 100-річчя 
Національної академії наук України

У листопаді 2018 року виповнюється 100 років від часу заснування Національної академії наук Украї-
ни. За роки свого існування Академія зробила вагомий внесок у світову науку, науково-технічний прогрес, 
соціально-культурний та економічний розвиток України. Національна академія наук України є визнаним 
у світі провідним центром фундаментальної та прикладної науки України. Ювілей НАН України є визна-
чною подією, що матиме важливе суспільно-політичне, історичне та культурне значення для держави.

Загальні збори Національної академії наук України постановляють:
1. Вважати за необхідне відзначити 100-річчя НАН України на загальнодержавному рівні та надіслати 

керівництву держави звернення, що додається.
2. Взяти до відома, що Комісія НАН України з підготовки заходів щодо відзначення 100-літнього юві-

лею Національної академії наук України (створена постановою Президії НАН України від 17.06.2015 № 169, 
далі — Комісія НАН України) розробила, а Президія НАН України затвердила (постанова від 09.11.2016 
№ 232) заходи з відзначення ювілею Академії.

Комісії НАН України забезпечити своєчасне виконання зазначених заходів на високому органі-
заційному рівні, інформування громадськості про ювілей та досягнення НАН України, їх висвітлення в 
засобах масової інформації.

ЗВЕРНЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Шановний пане Президенте, шановні народні депутати, члени Уряду!

Звертаємося до вас у рік, що передує 100-річчю від часу заснування Національної академії наук Украї-
ни — вищої наукової організації нашої держави. 

Академію було створено у буремний період соціально-політичних потрясінь і трагічних визвольних 
змагань українського народу. За задумом творців вона — як розгалужений науковий центр — мала згур-
тувати найкращих фахівців із усіх напрямів досліджень і забезпечити формування наукових засад еко-
номічного й соціокультурного розвитку країни. Можна впевнено стверджувати, що НАН України гідно 
реалізувала своє призначення, неодноразово довівши та продовжуючи доводити цінність науки для дер-
жави і суспільства.

Вагомий внесок учені Національної академії наук зробили у наукове забезпечення становлення Укра-
їни як незалежної держави. На початку 1990-х років в умовах майже цілковитої руйнації галузевої науки  
НАН України взяла на себе науково-технічне супроводження базових галузей національної економіки й 
окремих високотехнологічних виробництв. На особливу увагу заслуговує докорінна переорієнтація Акаде-
мією всієї сфери своїх соціогуманітарних досліджень, у ході якої було започатковано або відновлено низку 
наукових напрямів, украй необхідних для розбудови незалежної України. Серед них — соціологія, демо-
графія, політичні, регіональні й етнонаціональні дослідження, українознавство, народознавство, українська 
археографія і джерелознавство, сходознавство, всесвітня історія. У такий спосіб вдалося повною мірою ре-
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алізувати первісну концепцію Академії, згідно з якою вона мала слугувати й розвиткові національної само-
свідомості українців, піднесенню їх культури та духовності. 

Національна академія наук України має потужний творчий потенціал, який дає їй змогу гідно відпо-
відати на вимоги часу. Сьогодні вчені Академії, продовжуючи глибокий пошук на сучасних напрямах фун-
даментальних наук, докладають великих зусиль для наукового забезпечення інноваційного розвитку країни 
за такими важливим напрямами, як енергетика та енергоефективність, інформаційні технології, нанотехно-
логії, перспективні матеріали для промисловості, обороноздатність та безпека держави, охорона здоров’я 
та медицина, агропромисловий комплекс, раціональне використання природних ресурсів і збереження до-
вкілля. Вони активно працюють над окресленням концептуальних засад і стратегій реалізації цивілізацій-
ного вибору нашої держави, а також над питаннями реінтеграції Донбасу та Криму в політико-правовий і 
соціокультурний простір України, модернізації вітчизняних державних та суспільних інститутів відповідно 
до європейських і світових стандартів.

Впродовж усієї своєї історії Академія ніколи не залишалася осторонь проблем, що постають перед кра-
їною, визначаючи наукове забезпечення їх вирішення одним із пріоритетів своєї роботи. Сторічний ювілей 
НАН України є слушною нагодою для держави й суспільства засвідчити повагу самовідданій праці бага-
тьох поколінь її вчених, розпочати ґрунтовну розмову про значення науки для суспільного поступу. Ювілей 
Академії має стати визначною подією не тільки для самих науковців, а й для широких кіл громадськості 
країни. 

Загальні збори НАН України звертаються до вас з клопотанням щодо відзначення 100-річчя На-
ціональної академії наук України на загальнодержавному рівні та прийняття необхідних для цього рішень.

З повагою та сподіванням на підтримку,

Учасники сесії Загальних зборів  13 квітня 2017 року
Національної академії наук України м. Київ


