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Основні завдання:
Забезпечити стабільність досягнутих результатів наукових досліджень
та
вийти
на
конкурентоспроможний
рівень
виконання
внутрішньоукраїнських і міжнародних фундаментальних та прикладних
досліджень за такими науковими напрямами, за якими наразі проводяться
дослідження в Інституті:
– геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія
довкілля;
– регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія;
– петрологія ендогенних процесів;
– геологія, металогенія та прогнозування родовищ корисних копалин
України.
Добитися впровадження окремих відкриттів, винаходів та розробок у
геологічну та інші галузі народного господарства.
При цьому:
– забезпечити збалансоване функціонування наукових та допоміжних
підрозділів ІГМР ім. М.П. Семененка як державного бюджетного
неприбуткового наукового закладу в складі НАН України;
– зберігати та нарощувати кадровий потенціал, підвищувати кваліфікацію
наукових та інженерно-технічних працівників ІГМР НАН України;
– розробити заходи по забезпеченню умов (житло, конкурентоспроможна
заробітна оплата праці та інші соціальні чинники), що сприятимуть
закріпленню в Інституті молодих спеціалістів;
– проводити удосконалення структури ІГМР НАН України для ефективної
взаємодії як між підрозділами Інституту, так і співпраці з іншими
науковими установами НАН України, ВУЗами країни та міжнародними
інституціями;
– нарощувати позабюджетне фінансування всіма підрозділами ІГМР НАН
України.

Наукова діяльність
– скорегувати тематичні плани інституту відповідно до потреб геологічної
галузі зокрема та народного господарства в цілому;
– активізувати роботу та підвищити ефективність роботи Вченої ради
інституту та Ради молодих учених;
– підвищити якість виконання наукових проектів, збільшити відсоток
впровадження отриманих результатів у геологічну галузь;
– розвивати наукові дослідження, спрямовані на розробку інноваційних
технологій;
– надавати пріоритет відомчим фундаментальним та прикладним науковим
дослідженням, спрямованим на розробку інноваційних технологій, методик,
критеріїв пошуків корисних копалин тощо;
– систематично підвищувати
докторантуру та аспірантуру;
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– регулярно заслуховувати результати науково-дослідницьких робіт, що
виконуються в Інституті Інституту на наукових семінарах, засіданнях
Учених рад – з метою підвищення рівня наукових досліджень.
Принципи управління ІГМР НАН України
Сприяти максимальній відкритості та гласності в діях адміністрації
Інституту.
При цьому:
– сприяти принципам демократії, соціальної толерантності в діях керівництва
Інституту;
– активізувати роботу Вченої ради з метою підвищення її авторитету серед
наукових співробітників;
– максимально економно використовувати державні кошти та забезпечити
громадський контроль за виконанням статей кошторису бюджетного
фінансування.

Інтеграція геологічної науки України в Європейський простір
– забезпечити провідну роль геологічної науки при виконанні Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС;
– сприяти розробці новітніх
ресурсозберігаючих технологій;
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– впроваджувати у виробництво конкурентоспроможні розробки, затребувані
на внутрішньому та європейському ринках;
– проводити оцінювання існуючих на ринку Європейського Союзу світових
наукових досягнень;
– визначати якість технологічних рішень ринку ЄС, спрямованих на
підвищення ефективності діяльності геологічної галузі;
– проводити активну роботу по інтеграції в міжнародне наукове
співтовариство шляхом активізації участі в міжнародних наукових програмах
і проектах, що реалізуються ЄС.
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