
Президія НАН України заслухала й обговорила доповідь головного 

вченого секретаря НАН України, директора Інституту фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України академіка НАН 

України В. Мачуліна про підготовку проекту нової редакції Статуту 

НАН України. 

У доповіді та виступах академіка НАН України Б. Патона, академіка-

секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН 

України академіка НАН України І. Походні, директора Головної 

астрономічної обсерваторії НАН України академіка НАН України Я. Яцківа, 

члена президії НАН України, наукового керівника Інституту сцинтиляційних 

матеріалів НАН України академіка НАН України Б. Гриньова відзначалось, 

що наприкінці минулого року Верховна Рада України з метою уточнення 

повноважень центральних органів виконавчої влади у зв’язку з проведенням 

адміністративної реформи внесла зміни до ряду законів України, зокрема до 

ст. 15 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Відтепер 

Статут Національної академії наук України має прийматися загальними 

зборами академії і затверджуватися Кабінетом Міністрів України. 

Було зауважено, що статути галузевих національних академій наук із 

самого початку затверджувалися Кабінетом Міністрів України. 

У зв’язку з цим чинну редакцію Статуту НАН України необхідно 

привести у відповідність до зазначеної норми законодавства, виклавши його 

у новій редакції, та після схвалення загальними зборами НАН України 

подати на затвердження Кабінету Міністрів України. 

Крім того, до нової редакції Статуту доцільно було б одночасно внести 

низку змін нормопроектувального, термінологічного характеру, а також 

зміни, викликані практикою діяльності академії від часу затвердження 

Статуту у 2002 р. 

З метою підготовки нової редакції Статуту НАН України 

розпорядженням президії НАН України була створена комісія в кількості 32 

осіб. 

У свою чергу для забезпечення роботи комісії була створена робоча 

група, яка підготувала на розгляд комісії проект нової редакції Статуту НАН 

України. 

У новій редакції розділ Статуту «Основні завдання Національної 

академії наук України» доповнений пропозиціями про участь НАН України в 

розробці проектів законів та нормативно-правових актів, що належать до 

компетенції академії, підготовку науково-експертних висновків та 

аналітичних матеріалів для органів державної влади, експертну оцінку 

тематики фундаментальних досліджень в Україні, формування та реалізацію 



державних програм, академічних цільових наукових і науково-технічних 

програм тощо. 

Розділ «Загальні збори НАН України» запропоновано доповнити 

положенням про те, що рішення загальних зборів НАН України приймаються 

у формі постанов і є обов’язковими для виконання всіма членами НАН 

України, організаціями, що перебувають у віданні НАН України, президією 

НАН України та її апаратом. 

Такі доповнення стосуються повноважень президії НАН України, які 

вона фактично вже виконує, зокрема у формуванні тематики наукових 

досліджень, розподілі бюджетних коштів між установами, оголошенні 

конкурсів наукових та науково-технічних проектів, спільних конкурсів з 

міжнародними та зарубіжними науковими центрами й затверджує їх 

результати тощо. 

З урахуванням законодавчих змін у фінансово-економічній сфері робоча 

група пропонує викласти розділ Статуту «Фінансово-економічні основи 

діяльності НАН України» повністю в новій редакції. 

Останній розділ Статуту «Порядок прийняття та внесення змін і 

доповнень до Статуту НАН України» запропоновано доповнити словами 

«Статут НАН України приймається рішенням Загальних зборів і 

затверджується Кабінетом Міністрів України». 

Президія НАН України схвалила діяльність Комісії з підготовки нової 

редакції Статуту НАН України та запропонувала винести її на розгляд 

чергової щорічної сесії загальних зборів НАН України (Прес-реліз за 

підсумками засідання президії НАН України 15 березня 2013 р. // 

Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 

 


