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Мета Програми – забезпечити збереження існуючого наукового і матеріально-технічного потенціалу та сталий розвиток 
Інституту для проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань в галузі безпечного 
використання ядерних технологій в мирних цілях, зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій та перетворення 
об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії 
практичного використання, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку. 

Основні завдання: 

оптимізувати основі наукові напрями діяльності Інституту у відповідності до актуальних потреб сьогодення; 

забезпечити відповідність наукових досліджень і науково-технічних розробок Інституту пріоритетним напрямам розвитку науки і 
техніки України; 

забезпечити проведення на високому рівні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових 
наукових знань та їх використання для практичних цілей за основними науковими напрямами діяльності Інституту; 

приділяти постійну увагу розвитку найбільш актуальних наукових та науково-прикладних робіт в галузі фундаментальних і 
прикладних міждисциплінарних досліджень, що надасть конкурентну перевагу Інституту; 

підвищити якість науково-технічних (експериментальних) розробок з метою доведення їх до практичного використання; 

розширити участь Інституту в проведенні наукової і науково-технічної експертизи; 

створити умови для розкриття та реалізації творчих можливостей кожного та наукового колективу в цілому; 

забезпечити збереження і розвиток існуючої наукової інфраструктури; 

розширити участь Інституту в конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому 
числі міжнародних; 

активізувати участь у проведенні конференцій, симпозіумів, виставок, наукових шкіл, у тому числі міжнародних; 

поліпшити якість видавничої діяльності, у першу чергу, в рамках підготовки та випуску науково-технічного журналу «Ядерна 
енергетика та довкілля», забезпечити відповідність статей вимогам міжнародних стандартів; 

поліпшити якість офіційного веб-сайту Інституту, забезпечити своєчасність розміщення на ньому інформації про діяльність 
Інституту; 

розширити висвітлення в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті 
Інституту; 

забезпечити високу якість роботи спеціалізованої вченої ради; 

вжити заходи щодо підготовки наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації; 

всіляко сприяти залученню талановитої молоді до наукової діяльності; 

розширити практику наукового та науково-технічного співробітництва Інституту з іноземними й міжнародними організаціями; 

розширити контакти з підприємствами-замовниками науково-технічної продукції Інституту, зокрема з НАЕК «Енергоатом», ДСП 
«Чорнобильська АЕС»; 

розширити участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, у тому числі іноземних та міжнародних; 

сприяти діяльності з набуття майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та трансферу технологій; 

інформувати широку громадськість про діяльність Інституту; 

постійно розглядати з трудовим колективом питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я 
працівників Інституту; 

розвивати принципи демократії, соціальної справедливості та прозорості дій керівництва. 

 

Удосконалення структури Інституту: 

орієнтувати завдання наукових підрозділів на актуальні потреби галузей виробництва; 

провести поглиблений аналіз інфраструктури Інституту, розробити та реалізувати систему заходів щодо подальшої 
реструктуризації й оптимізації ефективності роботи підрозділів, що обслуговують наукові відділи Інституту; 

продовжити практику підготовки резерву кадрів на керівні посади; 

продовжити більш активне висування молодих науковців на керівні посади; 

розширити практику утворення тимчасових наукових (творчих) колективів для вирішення окремих завдань; 

завершити реорганізацію та приєднання СКТБ до структури Інституту; 

завершити роботу з приєднання до Інституту державної наукової установи «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки»; 

сприяти закордонному стажуванню молодих науковців, залучати молодь до виконання міжнародних грантів, проектів 
національного фонду досліджень, створення молодіжних лабораторій НАН України; 



активізувати роботу ради молодих вчених Інституту з метою забезпечення активної участі молодих вчених у проведенні 
наукових досліджень, а також захисту й реалізації їхніх прав та інтересів. 

 

Розвиток фінансово-господарської діяльності Інституту: 

забезпечити стабільний фінансово-економічний стан Інституту та ефективне використання майна, закріпленого за Інститутом; 

вживати заходів щодо вдосконалення управління Інститутом, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни; 

вживати заходів щодо зменшення витрат на теплову та електричну енергії; 

активізувати діяльність з участі наукових співробітників Інституту в конкурсах на цільову тематику НАН України, МОН України, 
Національного фонду досліджень тощо; 

створити належні умови праці, забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю; 

забезпечити справедливий розподіл бюджетних коштів та коштів за цільовими науковими і науково-технічними програмами та 
проектами НАН України за погодженням з вченою радою Інституту; 

проводити закупівлю коштовного обладнання лише за рішенням вченої ради, на засіданні якої керівники наукових підрозділів та 
проектів мають обґрунтувати необхідність відповідного придбання; 

вживати заходів щодо передачі лабораторних та адміністративних будівель і гуртожитків у м. Чорнобилі на баланс Інституту; 

вживати заходів щодо переоцінки нерухомого майна Інституту та оформлення майнових прав на земельну ділянку в м. Києві;  

вжити заходів до запобігання проявів корупційних правопорушень в Інституті; 

збільшити долю власних надходжень Інституту, отриманих ним додатково до коштів загального фонду державного бюджету; 

проводити поточні та капітальні ремонти будівель і приміщень; 

оснастити структурні підрозділи Інституту сучасним науковим обладнанням; 

всіляко сприяти матеріальному стимулюванню співробітників Інституту. 

 

Я добре розумію відповідальність, яка покладається на директора Інституту в цей складний для НАН України та Інституту час. 
Обіцяю, що докладу максимум зусиль і використаю весь набутий мною досвід, знання й уміння для збереження колективу та 
забезпечення успішного розвитку Інституту. 

 

З повагою,  
А. В. Носовський 
 


