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Основні завдання:

Відповідно до концепції розвитку Національної академії наук на 2014-2023 рр. моїми 
основними завданнями є:

- сприяти підвищенню рівня фундаментальних і прикладних досліджень;

- домагатись підвищення наукоємності та конкурентоспроможності вітчизняного 
виробництва, створення ефективної інноваційної інфраструктури;

- сприяти контролю за використанням бюджетних коштів, направлених на фінансування 
наукової та науково-технічної діяльності;

- поліпшення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення наукових 
досліджень;

- опікування науковими кадрами, підтримка осеовних наукових шкіл;

- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

- сприяння зближенню з міжнародним науковим співтовариством.

Наукова діяльність

- Здійснювати координацію фундаментальних досліджень в наукових установах 
Відділення наук про Землю відповідно закону «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» та Статуту НАН України;

- прискорити перехід до все більш широкого застосування програмно-цільових та 
конкурсних засад формування наукової тематики;

- сприяння реалізації державних цільових програм, спрямованих на забезпечення 
інноваційного розвитку економіки;

- сприяння розширенню напрямів наукових досліджень, збільшення частки їхнього 
фінансування;

- сприяння підвищенню творчої активності науковців, використовуючи для цього 
наукометричні показники (публікаційна активність та індекс цитування науковців);

- здійснювати пошук і запровадження нових організаційних форм та механізмів тіснішої 
взаємодії з галузевими міністерствами, з іншими виробничими структурами;

- збільшення числа наукових досліджень і розробок, що впроваджуються у виробництво 
та в інші організації;



- розшириння проведення в установах маркетингових та патентних досліджень для 
комерціалізації наукових результатів;

- здійснювати оптимізацію мережі наукових установ і організацій, відповідно до 
показників їх діяльності, що включає в себе об’єднання близьких за профілем установ, 
ліквідації наукових установ, тематика яких не повною мірою відповідає пріоритетним 
напрямам та сучасним тенденціям розвитку наки;

- введення відповідних принципів фінансування, реорганізації установ, які не дають 
належної наукової продукції або мають стабільно низький рейтинг порівняно з 
однопрофільними;

- спільно з освітянською галуззю проводити спільні наукові дослідження, готувати кадри 
високої кваліфікації; активізувати написання монографій, енциклопедичної і довідкової 
літератури;

- сприяти раціональному природокористуванню (технології, виявлення і оцінка екологічно 
безпечного видобування природних ресурсів);

- сприяти розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки.

Фінансове забезпечення наукових досліджень

В останні роки обсяги фінансування НАН України з державного бюджету складають 
менше 2/3 від потреб організації.

Потребує поліпшення й система формування базового фінансування наукових установ 
Відділення, як і Академії в цілому. На даний момент вона не повною мірою враховує 
показники наукової діяльності установ, склад співробітників, матеріально-технічну базу.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

- Здійснювати повноцінне входження вчених академії до світового наукового 
співтовариства;

- інтегрувати НАН України у європейський науковий простір, активна участь у програмах 
ЄС ГОРИЗОНТ-2020;

- забезпечити визначальну роль наук про Землю при виконанні Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС;

- сприяти розробці новітніх екологічно безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій;

- впроваджувати у виробництво конкурентоспроможних розробок, затребуваних на 
європейському ринку;

- проводити оцінювання існуючих на ринку Європейського Союзу світових наукових 
досягнень;



- визначати якість технологічних рішень ринку ЄС, спрямованих на підвищення 
ефективності діяльності геологічної галузі;

- проводити активну роботу по інтеграції в міжнародне наукове співтовариство шляхом 
активізації участі в міжнародних наукових програмах і проектах, що реалізуються ЄС.

- Забезпечити стабільність досягнутих результатів наукових досліджень та вийти на 
конкурентоспроможний рівень виконання внутрішньоукраїнських та міжнародних 
фундаментальних та прикладних досліджень по пріоритетних наукових напрямах;

Добитися впровадження окремих відкриттів, винаходів та-розробок у вітчизняні галузі 
народного господарства.

Принципи управління ВНЗ НАН України

Сприяти максимальній відкритості та гласності в діях керівництва Відділення наук про 
Землю НАН України;

При цьому:

- сприяти принципам демократії, соціальної толерантності в діях керівництва ВНЗ НАН 
України;

- активізувати роботу Бюро відділення наук про Землю (ВНЗ) НАН України 
ради з метою підвищення її авторитету серед наукових співробтників;

- максимально економно використовувати державні кошти із здійсненням громадського 
контролю по використанню статей кошторису бюджетного фінансування.


