Президія НАН України заслухала та обговорила інформацію віцепрезидента НАН України, голови Секції фізико-технічних та
математичних наук НАН України академіка НАН України А. Наумовця
щодо Плану заходів з реалізації Концепції розвитку Національної
академії наук України на 2014–2023 рр.
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, заступник
директора Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
академік НАН України З. Назарчук, директор Головної астрономічної
обсерваторії НАН України академік НАН України Я. Яцків, голова
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України
академік НАН України В. Семиноженко, академік-секретар Відділення
економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України академік НАН України Е. Лібанова.
Серед основних заходів цього Плану було визначено такі.
У сфері координації наукових досліджень запропоновано, зокрема,
здійснити перегляд мережі та оновлення складу дорадчих консультативних
органів НАН України. Передбачається якнайширше залучення до них
представників освітянської галузі, національних галузевих академій наук,
фахівців міністерств і відомств. Заплановано також започаткування спільних
з національними галузевими академіями наук України міжакадемічних
цільових наукових програм НАН України з пріоритетних напрямів і проблем,
що мають реалізовуватися на паритетних засадах.
Заходи з підвищення ефективності наукових досліджень, форм і методів
їх організації передбачають удосконалення порядку формування академічних
цільових програм наукових досліджень з урахуванням забезпечення
високоякісної експертизи проектів. Протягом поточного року заплановано
також розробити систему критеріїв матеріального стимулювання
публікаційної активності вчених.
Визначені заходи з активізації інноваційної діяльності та зв’язків з
виробництвом, зокрема забезпечення активної участі установ академії у
розробленні середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2017–2021 рр. До
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України будуть подані
пропозиції щодо стимулювання інновації та підтримки підприємницької
діяльності у високотехнологічній сфері, внесення відповідних змін до
законодавства України.
У напрямі наукового забезпечення вирішення актуальних проблем
розвитку регіонів заходи Плану спрямовані на активізацію діяльності
регіональних наукових центрів. Серед них – розширення співпраці з

регіональним
органами
влади,
посилення
науково-експертної,
моніторингової та пропагандистської діяльності тощо.
За розділом «Оптимізація мережі наукових установ і організацій
відповідно до показників їх діяльності» основна увага зосереджена на
розробленні та запровадженні методики оцінювання результативності
наукових організацій та на впорядкуванні мережі підприємств дослідновиробничої бази.
Передбачається суттєве вдосконалення нормативно-правової бази
діяльності академії. Серед заходів – подання в установленому порядку
проекту Закону України «Про Національну академію наук України», активна
участь у доопрацюванні проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», ініціювання
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення порядку
використання бюджетними науковими установами власних надходжень
тощо.
До проекту Плану увійшли також заходи з розвитку міжнародного
наукового і науково-технічного співробітництва, активізації наукововидавничої діяльності, поліпшення взаємодії академічної науки з
освітянською сферою, оновлення кадрового складу та сприяння вирішенню
соціальних проблем науковців, покращення сприйняття науки суспільством.
Було прийнято проект постанови з цього питання (Прес-реліз за
підсумками засідання президії НАН України 26 березня 2014 р. //
Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua).

