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Скрипнік 1.1.

К О Н Ц Е П Ц І Я
діяльності та розвитку Інституту прикладної математики і 

механіки НАН України на 2017 -  2023 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПРІОРИТЕТИ

1.1 Концепція діяльності та розвитку Інституту прикладної математики 
і механіки НАН України (далі -  Інститут) покликана сприяти зростанню ролі 
вітчизняної науки як важливого чинника модернізації країни, збільшенню 
внеску Інституту в забезпечення сталого зростання та підвищення рівня 
добробуту суспільства, потенціалу розвитку України як 
конкурентоспроможної держави, її обороноздатності та національної 
безпеки.

1.1. Реалізація цієї Концепції здійснюється шляхом:
-  підвищення рівня фундаментальних і прикладних досліджень, 

посилення їх міждисциплінарного характеру;
-  активізації досліджень і розробок, спрямованих на підвищення 

наукоємності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва;
-  зміцнення кадрового потенціалу Інституту, підтримки наукових шкіл 

та залучення до Інституту талановитої молоді;
-  розвитку освітньої діяльності, розширення участі в підготовці 

наукових кадрів вищої кваліфікації;
-  подальшої інтеграції у міжнародне наукове співтовариство.
1.2. Ця Концепція складена у відповідності до статей Закону України 

«Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. №848-УІІ, 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556- VII, «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. №2623-111, а також положень та 
завдань Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 -  
2023 роки та Статуту Інституту.

і
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2. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 

 

1. Реалізація статусу Інституту як єдиної наукової організації  

НАН України в Донецькому регіоні 

Статус Інституту як єдиної наукової організації НАН України в 

Донецькому регіоні передбачає його важливу роль в організації та 

координації фундаментальних та прикладних наукових досліджень в регіоні, 

здійсненні наукового прогнозування, здійсненні експертної діяльності та ін. 

1.1.Координація наукових досліджень 

Основною формою координації Інститутом досліджень залишаються 

наукові форуми – конференції, симпозіуми, семінари тощо. Так в Інституті 

щомісячно проводиться загальноінститутський науковий семінар «Сучасні 

проблеми математики, механіки, кібернетики», у роботі якого беруть участь 

всі відділи Інституту та викладачі вузів. Доповідачами на ньому виступають 

провідні вчені Інституту, Донбаського державного педагогічного 

університету та відомі вчені-математики України. 

Водночас координація наукових досліджень потребує подальшого 

розширення наукової географії, а також посилення роботи з науковою 

молоддю з метою залучення її до проведення перспективних наукових 

досліджень. 

1.2. Науково-експертна діяльність 

Інститут як наукова установа приділяє постійну увагу підготовці 

експертних документів (пропозицій, зауважень, рецензій, коментарів тощо) 

до нормативно-правових актів і програмних документів, інформаційно-

аналітичних матеріалів, звітів та проектів науково-дослідних робіт, наукових 

дисертацій, видань тощо. 

Завдання: 

− розширення науково-експертної діяльності Інституту; 

− підготовка пропозицій до нормативних документів щодо розвитку 

науки в Україні;  

− забезпечення ефективної взаємодії Інституту з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

Заходи:  

1. Прийняття активної участі в міжакадемічних цільових наукових 

програмах та проектах, спрямованих на вирішення актуальних проблем 

розвитку науки та її інфраструктури шляхом об’єднання зусиль Інституту з 

іншими науковими та освітніми установами.  

2. Активізація співробітництва з органами місцевого самоврядування з 

метою надання наукових оцінок стану та перспектив розвитку різних галузей 

регіону за профілем діяльності Інституту. 
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2. Ефективність наукових досліджень, форми і методи їх організації 

Ефективність наукових досліджень які проводяться в Інституті значною 

мірою визначається формами та методами їх організації. Так, Інститут 

постійно бере участь у наукових проектах, фінансування яких здійснюється 

на основі програмно-цільових та конкурсних засад. 

Завдання: 

− підвищення рівня та актуальності наукових досліджень, отримання 

нових фундаментальних знань світового рівня та виконання актуальних 

прикладних досліджень, що сприятимуть соціально-економічному розвитку 

України; 

− концентрація ресурсів Інституту на найбільш пріоритетних напрямах 

досліджень, зокрема міждисциплінарних; 

− посилення публікаційної активності вчених Інституту, в першу чергу 

стосовно публікування наукових праць у міжнародних рейтингових 

виданнях.  

Заходи: 

1. Розширити практику участі Інституту у виконанні цілеспрямованих 

фундаментальних досліджень, орієнтованих на вирішення найбільш 

важливих проблем науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного розвитку суспільства і держави.  

2. Розширити практику участі Інституту у цільових комплексних 

програмах наукових досліджень й цільових наукових і науково-технічних 

проектах. 

3. Забезпечити високоякісну експертизу запитів робіт, які подаються на 

фінансування та створення максимально ефективного експертного 

середовища шляхом широкого залучення до проведення експертизи 

провідних науковців Інституту.  

4. Запровадити заходи щодо стимулювання публікаційної активності 

наукових працівників, в першу чергу, стосовно публікування наукових праць 

у міжнародних рейтингових виданнях, апробації результатів досліджень на 

міжнародних наукових конференціях і форумах. Забезпечити оприлюднення 

показників публікаційної активності науковців Інституту.  

 

3. Інноваційна діяльність та зв’язки з виробництвом 

Інститут намагається приділяти особливу увагу впровадженню 

результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та 

комерціалізації високотехнологічних і наукоємних розробок. 

Завдання:  

− спрямування науково-технічного потенціалу на забезпечення 

реальних потреб інноваційного розвитку економіки України й організацію 

виробництва високотехнологічних товарів і послуг;  

− пошук і запровадження нових організаційних форм та механізмів 

взаємодії з виробничими структурами;  
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− збільшення частки наукових досліджень і розробок, що впроваджені 

на підприємствах, установах та організаціях; 

− активізація участі фахівців Інституту у розробленні змін до чинного 

законодавства з метою створення в Україні умов для інноваційної діяльності 

та розвитку інноваційної активності;  

− підвищення рівня охорони прав інтелектуальної власності та 

використання результатів наукових досліджень. 

Заходи:  

1. Забезпечити в Інституті розвиток наукових досліджень, результати 

яких мають перспективи широкого впровадження у практику (з урахуванням 

наявного попиту, реальної зацікавленості виробництва та можливості 

імпортозаміщення), в т.ч. шляхом участі у виконанні державних цільових 

програм і державного замовлення, а також у конкурсах науково-технічних 

проектів інноваційної спрямованості.  

2. Забезпечувати активну участь фахівців Інституту в розробленні 

проектів нормативних актів щодо регулювання науково-технічної та 

інноваційної діяльності, стимулювання приватних інвестицій в інноваційні 

проекти.  

3. За необхідності сприяти забезпеченню наукового супроводу 

наукоємних виробництв.  

 

4. Наукове забезпечення вирішення актуальних  

проблем розвитку Донецького регіону 

Інститут входить до складу Донецького наукового центру МОН і НАН 

України. Діяльність Інституту в складі зазначеного центру направлена на 

сприяння розвитку наукового потенціалу Донецького регіону, налагодження 
ефективних зв’язків між наукою та виробничою сферою, подальшій 

інтеграції науки й освіти, розширенню міжрегіонального та транскордонного 

наукового співробітництва, просвітницькій діяльність. 

Завдання:  

− посилення наукового забезпечення планів науково-технічного, 

інноваційного, соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку 

Донецького регіону, здійснення науково-експертного супроводження їх 

реалізації шляхом співробітництва з Донецьким науковим центром МОН і 

НАН України;  

− більш активне і широке залучення науковців Інституту до вирішення 

актуальних проблем розвитку Донецького регіону, розроблення та 

запровадження необхідних для цього ефективних механізмів.  

Заходи: 

1. Активізувати участь Інституту у формуванні та експертизі програм та 

проектів, важливих для соціально-економічного розвитку Донецького 

регіону, а також у науково-технічному супроводженні та комплексній оцінці 

ефективності практичної реалізації таких програм і проектів.  
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2. Поглиблювати зв’язки Інституту з регіональними науковими 

центрами, місцевими органами влади і управління з метою постійного 

моніторингу актуальних регіональних проблем, їх аналітичного 

супроводження та експертного оцінювання.  

3. Брати участь у ініційованих обласною та місцевими радами програмах 

розвитку науково-технічного потенціалу Донецького регіону.  

 

5. Взаємодія з освітянською галуззю 

Співпраця Інституту з вищою школою охоплює широке коло питань, 

серед яких проведення спільних наукових досліджень, підготовка кадрів 

вищої кваліфікації, написання спільними зусиллями монографій, навчальної 

та довідкової літератури. Особливо плідно Інститут працює з Донбаським 

державний педагогічним університетом та Донецьким національним 

університетом. Спільно з освітянами Інститутом проводиться робота з 

виявлення й підтримки обдарованої наукової молоді, шляхом проведення 

спільних наукових заходів та конкурсів.  

Завдання:  

− розширення обсягів та підвищення ефективності наукової співпраці з 

вищими навчальними закладами;  

− підвищення ефективності роботи та створення спільних з вищими 

навчальними закладами навчально-наукових структур;  

− широке залучення науковців Інститут до викладацької діяльності в 

освітянській галузі, підготовки сучасних навчальних та навчально-

методичних матеріалів;  

− проведення систематичної роботи з науковою молоддю з метою 

виявлення обдарованих дітей і підготовки їх до майбутньої наукової 

діяльності. 

Заходи:  

1. Здійснювати спільні дослідження Інституту з вищими навчальними 

закладами.  

2. Активізувати участь науковців Інституту в науково-педагогічному 

процесі у ВНЗ і участь науково-педагогічних працівників у дослідженнях, що 

проводяться академічними інститутами. 

3. Виявляти студентів, які мають математичні здібності, з метою 

залучення до наукової роботи в системі НАН України під керівництвом 

провідних науковців Інституту. 

4. Залучення талановитої молоді до навчання в аспірантурі Інституту. 

5. Проведення підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, в тому числі 

стажування за спеціальностями Інституту. 

 

6. Науково-видавнича діяльність 

Інститутом видається міжвідомчий науковий збірник "Праці Інституту 

прикладної математики і механіки" (з 1997). З 1999 р. він реферується в 

європейському міжнародному реферативному журналі "Zentralblatt MATH". 
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Також Інститут видає міжнародний журнал «Український математичний 

вісник», англомовна версія якого публікується видавництвом Springer в 

«Journal of Mathematical Sciences (United States)». Працівниками Інституту 

постійно видаються узагальнюючі монографії, велика кількість яких 

перекладається закордоном. Отже, основним стратегічним завданням 

Інституту в цьому напрямі є якнайширше представлення результатів 

вітчизняних наукових досліджень у сучасній доступній світовій науковій 

спільноті формі. 

Завдання: 

– якнайширше  представлення результатів наукових досліджень вчених 

Інституту в сучасній доступній вітчизняній та світовій науковій спільноті 

формі. 

Заходи: 

1. Збільшити обсяги англомовної наукової видавничої продукції 

Інституту. 

2. Забезпечити випуск електронних версій журналів та книг, створити 

сайти періодичних наукових видань Інституту. 

3. Збільшити присутність наукових видань Інституту в міжнародних 

базах даних та системах цитування наукової літератури. 

4. Відновлення статусу фахових видань України для періодичних видань 

Інституту. 

 

7. Кадровий потенціал Інституту 

Метою кадрової політики Інституту на сучасному етапі є збереження та 

ефективне відновелння кадрового потенціалу установи, подальший розвиток 

провідних наукових шкіл, створення належних умов для успішної наукової 

праці, підготовки наукової молоді. Зокрема, в 2016 році вдалося зберегти 

основний кадровий потенціал Інституту. 

Завдання: 

‒ забезпечення ефективного відновлення кадрового потенціалу, 

насамперед науковців вищої кваліфікації; 

‒ активізація роботи Інституту з підготовки наукових кадрів в 

аспірантурі та докторантурі, розроблення та запровадження нових 

ефективних форм такої діяльності. 

Заходи: 

1. Реалізовувати таку кадрову політику, яка забезпечить розвиток 

провідних наукових шкіл, стимулюватиме професійне зростання, створить 

умови для ротації кадрів і посадового зростання науковців. 

2. Постійно здійснювати заходи із залучення до Інституту талановитої 

молоді, зокрема шляхом залучення її до виконання науково-дослідної 

тематики та навчання аспірантурі. Забезпечувати доступ молоді до сучасного 

наукового обладнання, створювати умови для міжнародних обмінів 

молодими науковцями.  
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8. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

При переміщенні Інституту в 2014 році за новим місцем розташування 

до м. Слов’янськ адміністративна будівля установи залишилася на тимчасово 

окупованій території держави, а саме переміщення установи було здійснено 

без переміщення матеріально-технічних цінностей та виробничої 

документації. На даний час Інститут продовжує свою діяльність у 

орендованих приміщеннях. Таким чином, основними завданнями Інституту в 

2015-2016 році було збільшення виробничих площ та покращення 

матеріально-технічного забезпечення співробітників Інституту.  

Завдання:  

− вирішення проблеми поліпшення матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення наукових досліджень в Інституті. 

Заходи: 

1. Забезпечити наукових працівників постійним доступом до 

міжнародних баз наукової інформації та електронних науково-інформаційних 

продуктів провідних видавництв і компаній.  

2. Розширити інформаційні канали наукової комунікації через залучення 

засобів Інтернет-мережі для апробації та популяризації наукових результатів.  

3. Розширення виробничих площ та забезпечення працівників 

належними умовами праці. 

 

9. Міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво 

Інститут приділяє велику увагу розвитку міжнародного наукового і 

науково-технічного співробітництва. Оновлюється договірна база, яка 

забезпечує двостороннє співробітництво Інституту із зарубіжними та 

міжнародними науковими центрами. Необхідно і надалі розвивати 

міжнародні зв’язки, розширювати участь у програмній діяльності впливових 

міжнародних організацій і провідних міжнародних наукових центрів, 

інтегруватися з Європейським дослідницьким простором. 

Завдання:  

− розширення та активізація міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва Інституту, активізація роботи по входженню 

вчених Інституту до світового наукового співтовариства;  

− інтеграція Інституту у європейський науковий простір та активна 

участь науковців Інституту у Рамковій програмі Європейського Союзу з 

наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».;  

− подальший розвиток наукового, науково-технічного та інноваційного 

співробітництва з країнами СНД. Учені Інституту мають брати активну 

участь у відкритих міжнародних конкурсах, якісно готувати актуальні 

проектні ініціативи й наполегливо їх просувати.  

Заходи: 

1. Забезпечити участь науковців Інституту в реалізації міжнародних 

наукових та науково-технічних програм і проектів, участі у міжнародних 

форумах, конференціях, виставках.  



8 
 

2. Збільшити обсяги стажувань та відряджень учених в провідних 

закордонних наукових центрах, а також посилити роботу з залучення 

іноземних учених до спільних досліджень в Інституті.  

 

10. Сприйняття науки суспільством, престиж наукової праці 

Престиж наукової праці великою мірою залежить від належної оцінки 

суспільством важливої ролі науки у житті держави, від того, наскільки 

знання і технології сприймаються в країні як джерело прогресу. 

У зв’язку з цим нагальним є належне інформування громадськості як 

щодо досягнень, важливих результатів наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності вчених Інституту, так і щодо проблемних питань 

наукового забезпечення розбудови української держави, її соціально-

економічного та культурного розвитку. 

Завдання: 

‒ пропаганда у широких колах суспільства, органах влади усіх рівнів 

наукових досягнень НАН України в цілому, та Інституту зокрема, та 

наукових знань, формування усвідомлення вирішального значення науки для 

суспільного прогресу та розвитку держави; 

‒ формування атмосфери відкритості та демократизму в науковому 

співтоваристві, протидія поширенню псевдонаукових ідей; 

‒ підвищення соціальної відповідальності вчених, розширення 

застосування у професійній діяльності норм Етичного кодексу вченого 

України. 

Заходи: 

1. Активізувати роботу, спрямовану на утвердження в громадській 

думці позитивного іміджу НАН України та Інституту, покращити 

інформування суспільства про діяльність вчених і наукові результати, 

підвищити якість сайту Інституту. 

2. Продовжити практику щорічної участі Інституту у Всеукраїнському 

фестивалі науки. 

3. Налагодити зв’язки Інституту з редакціями телевізійних та 

радіоканалів, електронних ЗМІ, газет і журналів з метою висвітлення ними 

проблем та новин Інституту, інформування про наукові досягнення та заходи 

щодо удосконалення діяльності Інституту. 

4. Посилити роботу з популяризації сучасних наукових поглядів та 

протидії поширенню псевдонауки і фальсифікації наукових досліджень. 


