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Основною метою своєї передвиборчої програми вважаю стратегічний 
розвиток Інституту для ефективного виконання наукових задач в умовах 
сьогодення. При цьому керуватимуся основним положеннями Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Національної академії наук 
України, Статуту Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського НАН України, 
розпорядженнями й постановами керівних органів НАН України, рішеннями вченої 
ради Інституту. При цьому вважаю за найперше й найнеобхідніше завдання, яке 
стоїть перед науковим колективом Інституту – продовжити наведення 
елементарного порядку й дисципліни – трудової, виконавської, наукової, службової 
– на усіх щаблях, у відділах і службах Інституту. 

Наукова діяльність як основа діяльності Інституту 
Докладу усіх зусиль для мобілізації наукового колективу на вирішення 

поточних завдань з фундаментальних та прикладних наукових тем. 
Продовжимо налагодження взаємодії з іншими вітчизняними та зарубіжними 

науково-дослідними інститутами НАН України та установами МОН України, а 
також науково-виробничими підприємствами інших міністерств та відомств на 
основі договорів про науково-технічну співпрацю та господарчих договорів. 

Ширше використовуватиму як інструмент посилення співпраці центри 
колективного користування обладнанням НАН України. 

Буду проводити системне підвищення рівня інформування наукового 
колективу Інституту, вітчизняної та зарубіжної спільноти про наукові досягнення 
задля підняття престижу науки. Підтримка й поліпшення якості функціонування 
сайту Інституту. 

Добиватимуся посилення захисту створюваних об’єктів інтелектуальної 
власності шляхом патентування, ліцензування тощо, а також впровадження 
результатів інноваційних розробок у практику виробничого процесу пов’язаних з 
Інститутом установ та підприємств. 

Обіцяю докласти усіх зусиль для відновлення, а у подальшому – й зростання 
авторитету Інституту серед інших установ Відділення хімії та НАН України в 
цілому. 

Обіцяю посилити стимулюючу роль розподілу фінансування серед 
підрозділів Інституту за результатами роботи, увести у практику звіти завідувачів 
відділів та лабораторій на засіданнях Вченої ради про результати наукової та 
науково-організаційної роботи за найважливішими показниками. 

Намагатимусь повернути аспірантуру й відновити підготовку кадрів вищої 
кваліфікації в Інституті, увести стимулювання для науковців, що готують аспірантів 
і докторантів до захисту. 

Досягнення поставлених перед мною завдань стане можливим за умов 
створення в Інституті атмосфери доброзичливості, взаєморозуміння, активної і 
творчої позиції кожного науковця. 

Вважаю, що моїм моральним зобов’язанням є ефективне керівництво 
Інститутом у разі обрання мене директором. 


