Передвиборча програма

Практикою цивілізованих країн світу доведено, що наука і наукоємні
технології є рушійною силою та ключовим фактором економічного прогресу
суспільства В той же час, вітчизняна наука, в умовах хронічного
недофінансування, переживає складний період своєї діяльності.
Основна мета програми - забезпечити успішний перехід від стратегії
виживання до стратегії розвитку та активної інтеграції в світовий науковий
простір. Переконати суспільство і владні структури, що здобутки
вітчизняних науковців поповнюють не лише світову скарбницю знань, але й
створюють інноваційні продукти. Створення атмосфери партнерських
стосунків держави-науки-бізнесу дозволить забезпечити стрімкі процеси
соціалізації науки та створити систему логістики реалізації вітчизняного
наукомісткого продукту.
В цьому контексті природничі науки є базовими в сучасних
наукоємних технологіях і сприяють прогресу медицини, фармацевтики,
сільського господарства, харчової промисловості, нано- та біотехнологій,
екологічної безпеки тощо.
Оскільки основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні
установи, то ключовим пріоритетом діяльності Відділення НАН України є
визначення пріоритетних напрямів розвитку потенціалу країни в галузі
біології і медицини, координація виконання фундаментальних і прикладних
досліджень та примноження фундаментальних знань.

Стратегія та система розвитку наукової сфери:
- Пошук та збереження умов самореалізації талановитої молоді;
- Підтримка наукової та науково-методичної діяльності талановитих,
кваліфікованих кадрів різних поколінь;
- Збереження та розвиток наукових шкіл на засадах базових академічних
принципів та сучасних технологій досліджень.
- Кваліфікована експертиза рішень державного значення,
- Підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Завдання:
- розробка системи мотивації та стимулювання творчої активності
дослідників та їх наукового пошуку;
- впровадження
науковців;
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- забезпечення міжвідомчої координації та реалізації інноваційних
технологій;
- створення
координаційних
центрів
міжнародних грантів та програм;
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- забезпечення збалансованої координації ефективного використання
фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів;
- розробка критеріїв оцінки інноваційних проектів, спрямованих на
зростання економіки держави;
- забезпечення системи фінансово-економічної підтримки публікаційної
активності науковців в рейтингових виданнях та міжнародного
патентування.
Механізми реалізації програми лежать в площині організації виконання
основних завдань і заходів Концепції стратегічного розвитку Національної
академії наук, зокрема:
^ забезпечення пріоритетного розвитку міждисциплінарних досліджень з
урахуванням світових тенденцій розвитку науки;
^ посилення зв‘язків науки з освітою і бізнесом як основи інноваційного
розвитку країни;
^ підвищення ступеня участі НАН України у розвитку просвітницької та
освітньої діяльності, підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації;

Директор Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
академік НАН України В.Ф. Чехун

