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Міжнародна елітна конференція. Повідомлення
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31 жовтня та 1 листопада 2005 року Фондом
цивільних досліджень та розвитку США
(CRDF) в Українському домі (м. Київ) була
проведена Міжнародна елітна конференція,
присвячена українській науці. Задачами кон�
ференції були: встановлення пріоритетів та
розробка планів розвитку наукової інфраст�
руктури України, як у фундаментальній, так
і в прикладній науці; визначення основних
елементів короткострокового плану дій, на
національному та міжнародному рівні, спря�
мованих на сприяння розвитку науки і тех�
ніки в Україні; розробка рекомендацій для
Уряду України, а також потенційних інозем�
них і внутрішніх донорів стосовно пріоритет�
них ініціатив у галузі науки і техніки. 

У роботі конференції взяли участь голова
Секретаріату Президента України О. Б. Риба�
чук, в. о. голови Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти акад. І. Р. Юх�
новський, президент НАН України акад.
Б. Є. Патон, перший заступник міністра ос�
віти і науки України А. М. Гуржій, радник у
справах науки Державного секретаря США

Дж. Аткінсон, представники посольства США
в Україні, українські й американські науков�
ці та підприємці.

Залучивши керівників науково�техніч�
ної галузі України до дискусій із зацікавле�
ними українськими та міжнародними екс�
пертами, конференція виробила рекоменда�
ції щодо пріоритетних напрямків розвитку та
реформування науково�технічної сфери, виз�
начила ті напрями, де міжнародна підтримка
виявиться найбільш корисною. Ці висновки
допоможуть приймати рішення щодо внут�
рішнього фінансування в науково�технічній
галузі, а також вплинуть на політику зару�
біжних донорів, які захочуть сприяти еконо�
мічному розвитку України. CRDF сподіваєть�
ся, що результати конференції допоможуть за�
безпечити державне та приватне фінансуван�
ня нових та існуючих програм в Україні у
відповідності до її пріоритетних інтересів.

Нижче подані доповіді, представлені на
конференції. Доповіді, представлені автора�
ми англійською та російською мовами, пода�
ються в українському перекладі *.
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* Підготовлено за матеріалами Представництва Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні.


