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Мета Програми -  забезпечити всебічний пошук, визначення, ефективний і 
якнайшвидший розвиток пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних та 
прикладних досліджень Відділення механіки, ефективну підготовку експертних ви
сновків у галузі механіки, організацію досліджень з цих напрямів та оцінки їх ре
зультатів, координацію досліджень та роботи наукових установ Відділення, їх ефек
тивну взаємодію з промисловими підприємствами, доведення до реалізації одержа
них результатів, організацію підготовки висококваліфікованих кадрів для різних га
лузей виробництва, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та ін
новаційного розвитку.

Основні завдання
- забезпечення непохитної та принципової позиції у захисті інтересів Академії 

та Відділення;
- збереження академічних традицій та наукових шкіл Відділення;
- забезпечення взаємовигідної співпраці академічних інститутів Відділення з 

великими науково-виробничими підприємствами;
- координація та підвищення ефективності роботи наукових установ Відділен

ня шляхом підсилення їх взаємодії між собою задля отримання нових якісних знань 
та результатів;

- ефективна організація роботи інститутів Відділення з науково-технічного су
проводження провідних галузей промисловості: атомної енергетики, вугільної галу
зі, машино- та авіабудування, військово-промислового комплексу, космічної галузі 
тощо;

- розробка пропозицій та доведення їх до владних структур щодо вдоскона
лення вітчизняного законодавства в сфері взаємодії державних підприємств, при
ватних бізнес-структур та наукових установ Академії та Відділення;

- пошук пріоритетів розвитку механіки, нових напрямів фундаментальних до
сліджень інститутів Відділення;

- розширення експертної діяльності та діяльності в сфері надання послуг уста
нов Відділення;

- формування найбільш актуальної тематики досліджень, підвищення контро
лю за її ефективним виконанням;

- всіляке сприяння підготовці, добору та підвищенню кваліфікації наукових 
кадрів, забезпеченню умов для якнайшвидшого зростання наукової молоді, вирі
шення її соціальних питань;

- сприяння створенню спільних з освітянами дослідницьких інфраструктур 
(кафедр, лабораторій тощо) задля виконання спільних досліджень;

- підсилення координації роботи наукових рад, наукових товариств, комітетів, 
комісій і редакцій журналів за профілем діяльності Відділення.

- сприяння в розширенні діяльності в сфері надання послуг установ Відділен
ня;

- відстоювання інтересів Відділення при розгляді питань формування та вико
ристання бюджету НАН України.
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