Біографічна довідка керівника підприємства
Паракуда Василь Васильович народився 11 березня 1955 р. в с. Райківці,
Хмельницького р-ну, Хмельницької обл. Здобув вищу освіту у Львівському
політехнічному інституті (спеціальність: інформаційно-вимірювальна техніка, інженерелектрик, 1977 р.). Працював тривалий час у Львівському політехнічному інституті та
продовжує співпрацю з Національним університетом «Львівська політехніка» за
сумісництвом на посаді доцента Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології.
У 2000 році В. В. Паракуда призначений директором Державного підприємства
«Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»
(ДП НДІ «Система»).
Під керівництвом і безпосередній участі В. В. Паракуди в інституті успішно
розвиваються наукові напрямки у галузі метрології, а також:
− розроблено ряд нормативних документів в галузі забезпечення єдності
вимірювань вимірювальними системами, засобів технічного захисту інформації,
еталонних засобів акустичних вимірювань;
− проведено удосконалення Державного первинного еталону одиниці звукового
тиску у повітряному середовищі, проведені міжнародні звіряння первинного еталону з
еталонами інших країн. Створений еталон відповідає світовому рівню, калібрувальні
можливості еталону представлені на сайті Міжнародного бюро мір і ваг;
− вперше створені та введені в дію два первинні еталони одиниць фізичних
величин потужності ультразвуку та ультразвукового тиску у водному середовищі;
− ведуться роботи по створенню нових методів і засобів метрологічного
забезпечення вимірювальних каналів систем автоматизованого і бездемонтажного
метрологічного контролю, роботи з удосконалення і розвитку науково-методичної і
нормативно-правової бази метрологічного забезпечення інформаційних, вимірювальних і
управляючих систем. Зокрема, у сфері забезпечення єдності вимірювань
автоматизованими системами комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ);
− виконано більше 300 наукових та науково-технічних робіт, з них – 210
впроваджено у виробництво.
В. В. Паракуда активно займається науковою діяльністю, має більше 100 наукових
друкованих праць, авторських свідоцтв, патентів та публікацій в галузі метрології у
фахових виданнях України та за кордоном. Науковий керівник аспірантів та завершує
роботу над докторською дисертацією.
За високі показники у праці неодноразово нагороджений грамотами Львівської
обласної державної адміністрації, Національного агентства з акредитації України,
нагороджений Держспоживстандартом України нагрудним знаком «За заслуги», має
Подяку Президента України, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України.

