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IHcrulyry npo6,rerta ptaututto6yAyBarrLrrr in,r. A. M. I Iiltlopr{olo FIAI-I Yrcpaiur,r

Pycartosa Arrltpin []i rcl'oponuva

I-Uanonrri cniepoSir'nvt<v lrrc'r'uly'ry rrpo6rrcn uarrrnrro6yAynarrru

irra. A.M. lli4ropr-roro HAH Yrcpairra (larri -- iuc'raly'r), xorelu, 11pyzi! @arru,ruo

3aBepuruBcs Nriir rrepruuii 'r'epruliu rrepe6ynaHrrfl rra nocalti Auper(.ropa iuc.r.ury.ry.

Bnaxaro, ulo 3a qefi uac 6ara'ro Lrolo r]/laJrocr spo6v1'v, ate 3aJrHrrttilacfl riH3Ka

npo6,rrerra, qrci 3 pflI\y trpHLtnu, rroKH rrlo arrpirrr14r.14 rre- BllaJrocl.'['omy a rrc 6ylry

po:nonilaru IIpo /locrrllerrur, arralri3yna'r'H 'ra orligrosa'ra ix pineur, BH Moxel'c

ue:po6arn caMocl'iFrrro.3ynunrocr, Ha rrrarrax po3narKy iHcluly'ry, rri s pa3oM 3

BaMH HaMara't'HMyc, n'rirnlu y xHr-t, y pari o6parnu Nrcnc rrn noca/ly /tHpcKropa

na 4pyruli repvirr.

Olpaler"i,-ruHM 3aBl\aHHflM po3Bu'rxy irrc'ru'r'y'ry BBa)r(aro c rocr4JleHHs uor.o

rrigNpyrovHx no3nrliii ta uartiorrarrbrroMy i csir.osoH,ry pinrrrx y ra.ny:i enepre.ruKH,

vauuuo6yAyBaHr{, r'a inuurx uarrprMax.

3 ypaxyBallHqM cyLIacIrHx 'renAerruiri po3BHrKy r-rayKr4 i rexuixrz i'a

icuytouux nlauie npHC/trlarurrt ,,llo rraruoi yclarrorl14 /ly <lrrc'ralyl 'rexrri.rrrHx

trpo6rtev MartIerH3My I-lAll Yrcpairra>> 6ytty rrllorroFryBaT'r4 3a'rBeprH'l"H lar<i

ocuonHi uayrconi HanprMH /(ocJrill>rceur:

- Mo/leJlIoBaHnr, ilenlurbirartis 'ra orrrun,ti'lartis (ri lu,rrrr.rx nportccin B

eHeprerl4tlHoMy o6laAHaruli i cttct'euax, irurrux lcxrri,lHrax tl6'e Kt'ax,

BAocKolriurerrH, ix rcouc'rpyrcuiir ;

- eHepro36epirarc,ri lexuororii'ra o6'exlu rrerpaltHrtifiuoi eHeprerr4r(r4;

- nporHo3yBaHHfl naAiurrocli, Anrtan,riqttoi Hairluocri i pecypcy nupo6ie

uaurnuo6yAyBarrr{f, r'a inurprx'rexrri,lrrr.lx o6'ex'ri s;

- MalHeT'h:N,t rexHir{riux o6'ex'ri n;



- зменшення негативного впливу вiд роботи енергетичного обладнання i

систем (електромагнiтне випромiнювання, шкiдливi викиди та iH,) на людину

та довкiлля.

щля досягнення стратегiчнот мети необхiдно зосередитись на виконаннi

нижченаведених завдань.

Постiйно пiдвищувати piBeцb дослiджень iнституту, спрямованих на

вирiшення сучасних проблем науки i технiки, на ocНoBi тралиuiйних для нього

наукових шкiл, пiдтримцi розвитку перспективних напрямiв та своечасному

корегуваннi тематики його науковоТ дiяльностi,

Бiльш активно провадити iнновацiйну дiяльнiсть та здiЙснювати

наукове забезпечення вирiшення актуаJIьних проблем державного та

суспiльного розвиткУ, у тому числi наJIагодження дiсвих зв'язкiв iз

lrромисловими пiдприемствами для збiльшення внеску в розвиток ре€Lльного

сектору економiки.

Е,фективно використовуваТи бюджетнi кошти за рахунок максимальноl

концентрацiТ фiнансових, матерiально-технiчних й кадрових pecypciB на

прiоритетних напрямах фундаментальних i прикладних дослiджень,

розвивати та покращувати матерiальну базу та дослiдницьку

iнфраструктуру iнституту. Розробити та реалiзувати програму оновлення його

експериментаJlьноТ бази. Включити в фiнансово-економiчниЙ план дiяльностi

iнституту окремим рядком роботи з модернiзацiт стендового комплексу

шляхом оснащення сучасною дiагностичною та вимiрюв€UIьною технiкою.

сприяти iнтегруванню у свiтовий, насамперед европейський

дослiдницький простiр, активiзувати мiжнародну спiвпрацю, збiльшити

кiлькiсть спiльних просктiв iз закордонними науковими установами,

пiдвищити piBeHb публiкачiйнот дiяльностi, у тому числi за рахунок

просування видань iнституту до провiдних науково-метричних баз (WoS,

Scopus).

удосконалити структуру та систему управл iння i нституту, запровадити

в практику сучаснi механiзми матерi€lJIьного стимулювання працi



спiвробiТникiв. IlосилиТи роботУ стосовно кадрового забезпечення, створити

умови для професiйного та кар'€рного зростання молодих учених.

Збiльшити увагу до вирiшення питань

полiпшення умов працi, змiцнення здоров'я, а також

умов спiвробiтникiв i нституту.

соцiального розвитку,

покращення житлових
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