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Мотивацією для створення передвиборчої програми, основних завдань 

подальшого розвитку Інституту та шляхів їх реалізації є сучасні тенденції 

розвитку вітчизняного та міжнародного наукових суспільств та актуальні 

потреби Інституту. Основною правовою основою Програми є існуючий Закон 

України «Про наукову та науково-технічну діяльність» відповідно до якого 

держава забезпечує соціально-економічні, організаційні, правові умови для 

формування та ефективного використання наукового та науково-технічного 

потенціалу, створення сучасної наукової інфраструктури і системи 

інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, 

інтеграцію освіти, науки і виробництва, фінансування та матеріальне 

забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень тощо. Крім того, 

Програма ґрунтується на Статуті НАН України і Статуті Інституту 

радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, які відповідно 

визначають основні принципи організації та напрямки наукової діяльності 

установ НАН України і Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. 

Усикова НАН України.  

 

 Основними завданнями подальшого розвитку Інститут є: 

1. Укріплення позицій Інституту у вітчизняному та міжнародному 

наукових суспільствах як наукового центру радіофізики та електроніки 

в цілому, радіофізичних досліджень твердого тіла і біологічних 

об’єктів, розробки джерел електромагнітного випромінювання 

міліметрового та субміліметрового діапазонів довжин хвиль, 

поширення радіохвиль в оточуючому просторі, дистанційного 

зондування природного середовища Землі з аерокосмічних носіїв. 

2. Збереження потенціалу та підтримка фундаментальних наукових та 

науково-технічних досліджень. 

3. Особлива увага до організації досліджень за прикладною тематикою, 

що становить інтерес для зовнішніх та внутрішніх замовників. 



4. Розвиток стосунків та налагодження співпраці з промисловими 

підприємствами та об’єднаннями України у оборонній сфері, та інших 

напрямах профільної діяльності Інституту. 

5. Активізація пошуків конкурсної тематики та підтримка участі 

науковців Інституту в конкурсах за підтримки зарубіжних організацій 

та фондів. 

6. Координація співпраці з іншими науковими та науково-дослідними 

установами та центрами України. 

7. Створення умов щодо залучення молоді до колективу Інститута. 

8. Активна співпраця з вищими учбовими закладами України.    

9. Підготовка нових наукових кадрів і підтримка талановитої наукової 

молоді. 

10. Підтримка діяльності Ради молодих вчених.  

11. Популяризація ролі та досягнень науковців Інституту у суспільстві. 

12.  Активна робота з захисту нових об’єктів інтелектуальної власності, 

створених в Інституті. 

13.  Інфраструктурний розвиток (покращення стану робочих приміщень 

установи, забезпечення функціонування комп’ютерної мережі). 

14. Створення в Інституті мікроклімату, сприятливого для реалізації 

намічених завдань. 

   

Усі рішення щодо конкретної реалізації поставлених завдань будуть 

прийматися колегіально у плідній співпраці з Вченою Радою та трудовим 

колективом Інституту. 


