Президія НАН України розглянула

На розширеному засіданні Президії НАН України 10 червня 2009 року
за участю директорів установ НАН України члени Президії НАН України та
запрошені заслухали та обговорили питання про активізацію участі установ
НАН України у науковому забезпечені вирішення актуальних проблем
розвитку держави. Було розглянуто та затверджено заходи з вдосконалення
діяльності наукових установ Академії відповідно до нинішніх умов та
викликів.
В обговоренні взяли участь академіки НАН України Б.Є.Патон,
С.А.Андронаті,
М.Г.Жулинський,
В.Т.Грінченко,
В.С.Підгорський,
Ю.М.Пахомов,
В.В.Скороход,
О.С.Онищенко,
А.А.Долінський,
В.В.Гончарук, О.В.Кириленко, Ю.А.Левенець та члени-кореспонденти НАН
України А.О.Морозов, Р.М.Кушнір, В.В.Швартау.
29 квітня на своєму засіданні в оновленому складі Президія Академії
означила першочергові завдання та напрями роботи на найближчу
перспективу, перш за все щодо діяльності з наукового забезпечення
вирішення найважливіших державних проблем і, насамперед, інноваційного
оновлення економіки, підвищення її конкурентоспроможності.
Ця робота має проводитися значно активніше. Від Академії чекають
підготовки вагомих аналітичних і прогнозних матеріалів із стратегічних
питань подальшого розвитку держави, підготовки крупних інноваційних
проектів, реалізація яких дозволить суттєво підвищити технічний рівень та
конкурентоспроможність вітчизняного виробництва. Зараз важливим
завданням Академії стає науково-технічне забезпечення реалізації
антикризових програм та проектів Уряду, міністерств і відомств, органів
місцевого самоврядування, великих виробничих підприємств, розширення з
ними співпраці з метою широкого впровадження результатів наукових
досліджень.
Одним з найважливіших чинників підвищення ефективності наукової
діяльності є своєчасне оновлення тематики фундаментальних та прикладних
досліджень. Відділенням та установам необхідно на постійній основі
проводити цю роботу з урахуванням світових тенденцій розвитку науки і
техніки та потреб вітчизняної економіки.
Слід також продовжити роботу з оптимізації мережі наукових установ
НАН України, приведення її до сучасних потреб, реорганізації або ліквідації
тих установ, які протягом тривалого часу не дають належної наукової віддачі
та мають стабільно низький науковий рейтинг.
Інститутам НАН України треба подбати про отримання замовлень з
боку міністерств та інших організацій, домогтися укладення договорів з

крупними вітчизняними та закордонними підприємствами, грантів на
проведення наукових досліджень і розробок.
Потребує подальшого суттєвого вдосконалення й інноваційна
діяльність та розвиток інноваційної інфраструктури Академії.
Важливим елементом інноваційної інфраструктури є технологічні
парки. Подальше їх перетворення у реальний фактор прискорення
інноваційного розвитку потребує не тільки удосконалення відповідної
нормативно-правової бази, але й значно більшої уваги до них та участі в їх
роботі інститутів Академії.
Не можуть стояти осторонь інноваційної діяльності і регіональні
наукові центри, які повинні посилити свою роботу із наукового забезпечення
інноваційного розвитку відповідних регіонів.
Принципового удосконалення потребує й діяльність щодо кадрового
забезпечення установ Академії.
Пріоритетом кадрової політики Академії, її установ має бути залучення
і закріплення талановитої молоді. Завдяки запровадженню різноманітних
форм підтримки наукової молоді, як на державному рівні, так і на рівні
Академії, її чисельність в НАН України щороку зростає. Але ця тенденція
властива не всім інститутам.
Необхідно перейти до практичних дій зі створення в Академії сучасних
науково-навчальних структур за новітніми напрямами науки, в тому числі
університету з підготовки магістрів, домогтися законодавчого надання
Академії права здійснювати освітню діяльність. Крім того, має бути
вироблена та реалізовуватися цілеспрямована, системна кадрова політика, яка
б охоплювала всі вікові рівні та напрями роботи.
Президія НАН України відзначила, що від прийнятих рішень та їх
практичної реалізації залежатиме не тільки більш ефективна робота Академії
у найближчі роки, але й значною мірою її майбутнє. Це обумовлено тим, що
сьогодні Академії необхідно достойно відповідати на виклики часу.
Світова фінансова і економічна криза несе численні економічносоціальні негаразди, проте вона дає шанс у стислі терміни втілити реальну
стратегію інноваційного національного розвитку.
В Україні також є шанс здійснити інноваційний ривок. І вітчизняна
наука, Академія може і повинна відігравати у цьому провідну роль.
Національній академії наук України, її секціям, відділенням,
регіональним науковим центрам й інститутам необхідно докласти всіх зусиль
до реалізації плану діяльності Академії, наполегливо працювати над
вирішенням тих завдань, що стоять перед державою.
На закінчення Президія НАН України ухвалила відповідне рішення.

***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про наукове
забезпечення формування в Україні інноваційних структур нового типу –
національних інноваційних кластерів; про призначення уповноважених
представників від НАН України з питань виконання двосторонніх договорів
про співробітництво з академіями наук та організаціями, які входять у
МААН; про заснування премії імені Ю.О.Митропольського НАН України;
про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук
України» Президенту Австрійської Республіки Гайнцу Фішеру; було
розглянуто низку кадрових питань та прийнято рішення про нагородження
відзнаками Національної академії наук України тощо.
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