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С Т Р А Т Е ІТ Я ^ ^  
розвитку Інституту прикладної математики і механіки НАН України

на період 2019-2023 роки

І. Загальна стратегія розвитку та перспективні напрями наукової

Стратегія розвитку Інституту прикладної математики і механіки НАН 
України (далі -  Інститут) на період 2019-2023 роки розроблена за рішенням 
Вченої ради інституту і затверджена нею 21 жовтня 2019 р., протокол №  8.

Розроблення даної Стратегії викликано необхідністю актуалізації задач 
Інституту в контексті розвитку світової математичної науки та пріоритетних 
задач суспільства, концентрації зусиль наукового колективу навколо 
ключових напрямів, суттєвого збільшення наукової продукції та її якості, що 
здатні забезпечити лідерські позиції Інституту як провідної наукової установи 
математичного профілю України та покращення міжнародного авторитету 
Інституту в перспективі.

Стратегія розвитку Інституту включає формулювання орієнтирів та 
пріоритетних завдань на п’ятирічний період та основних заходів для їх 
досягнення.

Місія Інституту полягає в проведення наукових досліджень, спрямованих 
на отримання та використання нових знань у галузі математики, механіки й 
кібернетики, а також розв’язання сучасних задач фізико-технічних і медико- 
біологічних наук та інформаційних технологій, підготовки 
висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних 
і культурних потреб та інноваційного розвитку України.

Стратегічними завданнями Інституту є створення умов для проведення 
наукових досліджень та науково-технічних розробок світового рівня та їх 
практичного впровадження, покращення кадрового, наукового та 
інфраструктурного потенціалу Інституту та їх концентрація для вирішення 
пріоритетних наукових задач.

Основні напрями наукової діяльності Інституту окреслено Відділенням 
математики Президії НАН України, які відповідають основним науковим 
напрями та найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 
природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук Національної

діяльності на короткостроковий (до 5 років) період
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академії наук України на 2019-2023 роки. Враховуючи сучасні світові 
тенденцій розвитку математичних досліджень в даних напрямах, досягнень в 
них Інституту, його матеріально-технічних можливостей передбачається 
розвинути такі напрями та завдання досліджень:.

1. Теорія диференціальних рівнянь з частинними похідними та 
операторів, конструктивна та геометрична теорія функцій, теорія  
випадкових процесів і математична статистика:

-  дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів;
-  дослідження в галузі комплексного аналізу;
-  дослідження в галузі теорії операторів;
-  створення нелінійних та алгебраїчних методів функціонального аналізу;
-  розроблення топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних 

методів дослідження для систем диференціальних та диференціально- 
функціональних рівнянь;

-досл ідж ен н я лінійних і нелінійних систем диференціальних рівнянь з 
частинними похідними: коректна розв'язність, точні і наближені методи їх 
розв’язання, якісні властивості, асимптотична поведінка розв'язків, задачі 
керованості, спостережуваності та стабілізації;

-  застосування групових, диференціально-геометричних та алгебраїчних 
методів до задач теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики;

-д осл ід ж ен н я  геометричних і топологічних властивостей многовидів, 
підмноговидів, шарувань та багатогранників;

-  дослідження з теорії ймовірнісних та статистичних задач на 
алгебраїчних структурах.

2. Динаміка твердого тіла, теорія стійкості та керування, механіка 
гірничих порід:

-  розвиток принципів теоретичної механіки нелінійних математичних 
моделей, що описують фізико- та біомеханічні процеси в динамічних системах 
типу газо- та нафтових танкерів, літальних апаратів, водо- та газосховищ, а 
також клітинних мембран тощо;

-  розроблення математичних моделей та аналітико-числових методів 
дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу 
полів різної фізичної природи та дефектів;

-досл ідж ен н я в галузі динаміки та оптимізації робототехнічних та 
антропоморфних систем;

-  дослідження та створення систем керування процесами, що описуються 
системами диференціально-різницевих, інтегро- диференціальних, 
інтегральних рівнянь, рівнянь з розподіленими параметрами та дробовими 
похідними;

-досл ідж ен н я стохастичних, імпульсних, робастних, гібридних та 
ергатичних систем керування, оцінка параметрів систем.

3. М оделювання, ідентифікація та розпізнавання керуючих систем:
-  розроблення математичних методів та систем моделювання об’єктів та 

процесів;
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-  розроблення чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів 
обчислювальної математики, розв’язування науково-технічних, 
фундаментальних і прикладних проблем;

-  розвиток теорії алгоритмів та обчислень, у тому числі паралельних;
-д осл ід ж ен н я  математичних моделей, проблем комп’ютерної

математики, оптимізації, оцінювання, ідентифікації;
-  розроблення та розвиток метаевристичних методів глобальної 

оптимізації, що мають біологічне, фізіологічне, фізичне та інше походження, 
та їх застосування для створення інтелектуальних систем;

-  розроблення математичних методів дискретної оптимізації та теорії 
графів;

-  створення баз даних і знань, систем пошуку та розповсюдження 
комп’ютерної інформації.

II. Основні напрями і заходи з вдосконалення та розвитку діяльності
Інституту

Забезпечення намічених цілей і завдань передбачається здійснити за 
рахунок наступних заходів.

1. Вдосконалення структури та методів управління:
-  забезпечення чіткого розмежування прав та обов’язків усіх посадових 

осіб, структурних підрозділів; подальша розробка та вдосконалення 
нормативної бази Інституту відповідно до закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», відкритість процесу створення основних 
документів (планів, наказів, положень, розпоряджень тощ о), їх експертизи, 
затвердження та оприлюднення;

-  забезпечення постійної відкритої звітності всіх керівних підрозділів 
Інституту перед науковим колективом;

-  формування кадрового резерву для керівних посад Інституту: на посади 
директора, заступника директора, завідувачів відділів і лабораторій; 
омолодження керівної ланки Інституту та підвищення компетенції 
адміністративно-управлінського персоналу в сфері управління діяльністю 
Інституту.

2. Ф інансово-економічна діяльність:
-  збільш ення фінансування Інституту головним чином за рахунок 

збільшення фінансування за конкурсною тематикою (проекти НАНУ та М ОН 
України в тому числі Фонду фундаментальних досліджень, проекти по 
держзамовленню, міжнародні гранти (Горизонт, НАТО, СКОБ та інші);

-  активізація роботи з укладання прямих договорів між Інститутом та 
іншими, в тому числі і закордонними, установами, надання Інститутом послуг;

-  оптимізація накладних витрат Інституту.
3. Кадровий розвиток Інституту:
-  формування цілісної системи стійкого відтворення і залучення кадрів 

для науково-дослідної роботи в Інституті;
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-  омолодження кадрового складу Інституту шляхом залучення
талановитої наукової молоді, в тому числі серед випускників аспірантури 
Інституту, що забезпечить зменшення вікових дисбалансів в кадровій 
структурі;

-  сприяння залученню аспірантів та молодих співробітників до участі в 
виконанні державних та міжнародних наукових грантів, створення
комфортних умов для успіш ної роботи молодих науковців, кар’єрного росту;

-  забезпечення наступності наукових поколінь за рахунок збереження 
унікального кадрового потенціалу старшого покоління і забезпечення умов 
для передачі їх досвіду і знань молодим вченим.

4. Ефективність наукової діяльності:
-  забезпечення постійного розвитку наукової та технічної бази Інституту;
-  посилення зв ’язків між науковими підрозділами Інституту, що 

дозволить більш ефективно обмінюватися досвідом; розш ирення практики
створення цільових робочих груп з працівників різних наукових підрозділів
для якісного виконання науково-дослідних робіт;

-  розширення та активізація міжнародного наукового співробітництва 
Інституту, забезпечення повноцінного входження вчених Інституту у світовий 
та європейський науковий простір;

-  розширення наукового співробітництва з вищими навчальними 
закладами у сфери спільного виконання наукових грантів;

-  розширення заходів морального й матеріального стимулювання для 
підвищення якості наукової діяльності працівників;

-  продовження практики проведення регулярних наукових семінарів 
Інституту для активного обговорення отриманих результатів досліджень;

-  проведення інформаційних заходів щодо популяризації результатів 
наукової діяльності в інтернет-просторі;

-забезп ечен н я  дотримання принципів наукової доброчесності шляхом 
здійснення перевірки на наявність плагіату основних результатів науково- 
дослідних тем, заключних звітів, монографій, наукових доповідей тощо;

5. П опуляризації досягнень світової науки та результатів діяльності 
Інституту:

-  забезпечення якісної роботи сайту Інституту та постійного 
висвітлювання наукових досягнень співробітників Інституту;

-  підтримка та започаткування нових традицій Інституту (День науки, 
заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю науки);

-  розширення практики публікацій, виступів та інтерв’ю працівників 
Інституту в засобах масової інформації.

III. Особливі заходи для підтримки позитивних тенденцій (сильних
сторін) діяльності

На діяльність Інституту позитивно впливає:
1. Наявність великої кількості висококваліфікованих фахівців (докторів 

та кандидатів наук), які мають великий досвід в означених вище
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перспективних напрямах та завданнях наукових досліджень. Важливим є 
поширення їх участі в керівництві та виконанні цих завдань.

2. Професійна співпраця з науковими центрами різних країн (Фінляндія, 
СІЛА, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина тощо), що дає можливість 
проведення спільних досліджень (зокрема, за міжнародними грантами) та 
забезпечення закордонного наукового стажування молодих співробітників 
Інституту. Планується активізація роботи з забезпечення академічної 
мобільності наукової молоді, підтримка діяльності, спрямованої на підготовку 
та отримання грантів різного рівня; організація та здійснення взаємних візитів, 
зустрічей.

3. Участь провідних співробітників у викладацькій діяльності в 
аспірантурі Інституту та вищих навчальних закладах. Одним із основних 
завдань в цьому напрямі є поширення співпраці з математичним факультетами 
університетів з метою забезпечення сталої роботи аспірантури Інституту.
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