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До Президії Національної академії наук України
Вельмишановні колеги,
Цим листом я хочу підтримати кандидатуру професора Комісаренка Сергія
Васильовича на посаду Президента Національної академії наук України (НАНУ).
Професор Комісаренко є тією людиною, яка зможе гідно керувати українською
наукою до місця, на яке вона заслуговує.
Досягнення професора С. Комісаренка є найкращим доказом його досвіду,
здібностей та бачення для керівництва НАНУ. Знання реалій в Україні, великий
міжнародний досвід, якості провідного науковця та керівника, які було
продемонстровано на різних рівнях, підтверджують, що професор С.
Комісаренко міг би бути лідером, який знає як розвинути Національну академію
наук у велику силу для України.
Академія має багату спадщину чудових і високоефективних розробок. У важкі
90-і і 2000-і роки були потрібні таланти менеджера для збереження і розвитку
набутих досягнень. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна та Відділення біохімії,
фізіології і молекулярної біології НАНУ під керівництвом професора С.
Комісаренка зберігали і розвивали свою інфраструктуру і потенціал. А це під
силу тільки ефективному лідеру. Це свідчить про те, що професор С.
Комісаренко знає, як правильно рухатися у теперішньому часі на благо науки.
Важливим досягненням, яке вписано в історію української науки, було
отримання Україною антарктичної станції. Це свідчить про його здатність гідно
представляти Україну на міжнародному рівні. Широкі міжнародні зв’язки
професора Комісаренка, безумовно, сприятимуть успіху НАНУ. Я особисто
зустрічався з професором Комісаренком в рамках міжнародної співпраці між
Україною, Швецією, Польщею, США та Катаром. Одним із результатів співпраці

з Катаром та Швецією є встановлення у 2021 році українського прапора на
Міжнародній космічній станції.
НАНУ зараз стикається з багатьма викликами. Розвиток НАНУ в організацію,
здатну забезпечити себе як мінімум на 50% шляхом розвитку власних продуктів
і послуг є одним з них. Ця мета повністю досяжна, тому що в НАНУ багато
талановитих і активних вчених. Їм потрібна адміністрація, яка дозволила б їм
взяти на себе відповідальність за свій власний прогрес. Це вимагає лідера з
перспективним баченням, сильного, активного, із перевіреними досягненнями та
знаннями. Вся відома інформація свідчить про те, що професор Сергій
Комісаренко є таким лідером.
Я та мої колеги в Україні, Швеції та Катарі повністю підтримуємо кандидатуру
професора Комісаренка Сергія Васильовича. Бажаємо йому довгих років успіхів
у його роботі для України.
З повагою,
Сергій Сушельницький
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