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здійснення фундаментальних та 
прикладних досліджень у галузі 

рослинництва, генетики та 
насінництва, всебічний трансфер 
інновацій на основі використання 

багатовікових традицій та 
високотехнологічного аграрного 

бізнес-акселерування.  

 

 

 нарощування наукового потенціалу Інституту на основі посилення 

взаємодії у ланцюгу «Держава – НААН – Інститут – Науковець – 

Підприємець»;  

 формування усесторонньої взаємодії з бізнес-структурами та 

акселерування аграрних ініціатив;  

 підвищення ефективності використання бюджетних та залучення 

грантових коштів;  

 зміна підходів до кадрової політики та модернізація управління, 

забезпечення енергоефективності. 
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Основні проблеми:  

- недостатня ефективність використання бюджетних коштів, 

що призводить до нестачі обсягів фінансування установи; 

- зниження попиту на наукоємну продукцію, що знижує обсяги 

надходжень коштів від наукової діяльності; 

- недосконалість механізмів комерціалізації наукових 

розробок; 

- неефективність фінансового планування та фінансового 

менеджменту установи. 

Вектори трансформації: 

- зміна підходів до цінової політики на насіння сортів та 

гібридів селекції Інститут, зокрема їх кореляція з ринковим 

середовищем; 

- заключення середньо- та довгострокових угод із державними 

та приватними бізнес-структурами з відповідним фінансуванням; 

- оптимізація витрат Інституту; 

- додаткове залучення коштів із грантових джерел, особливо 

тих, що фінансуються ЄС (Еразмус, Горизонт, Жан Моне  тощо); 

- 100 % інвентаризація наявних активів та джерел їх утворення, 

ліквідація «вузьких місць» бухгалтерської дисципліни та фінансового 

планування. 

Очікувані результати: 

- зростання обсягів надходження до спецфонду установи; 

- розробка бюджету розвитку в умовах істотного скорочення б 

видатків за рахунок оптимізації витрат і виявлення «вузьких місць» 

фінансової роботи; 
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Основні проблеми:  

- неефективність існуючої структури установи; 

- прогалини дієвості менеджменту кадрової, фінансової та 

маркетингової діяльності установи; 

- недосконалість менеджменту виробничої діяльності 

державних підприємств мережі Інституту; 

- недостатній рівень співпраці з ЗВО регіону. 

Вектори трансформації: 

- оптимізація структурних підрозділів Інститут на основі 

виокремлення фокус-груп та пріоритетних лабораторій інноваційного 

розвитку сільськогосподарської науки; 

- оптимізація управлінського персоналу та формування топ-

менеджменту за окремими сегментами роботи інституту (наука, кадри, 

фінанси, трансфер інновацій, маркетинг, міжнародна інтеграція тощо); 

- нарощування співпраці з ЗВО Сходу України у частині 

спільного використання наявного наукового потенціалу та поступова 

трансформація взаємовідносин на основі формування спільних наукових 

колективів. 

Очікувані результати: 

- формування ефективної системи менеджменту на засадах 

колективної відповідальності за результати роботи підрозділів; 

- колегіальний підхід до вирішення поточних питань 

функціонування та подальшої стратегії розвитку Інституту з 

обов`язковим залученням НААН, ЗВО регіону та представників бізнесу; 

- створення служби внутрішнього аудиту,  яка буде 

здійснювати контроль за діяльністю топ-менеджменту Інституту; 
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- запровадження рейтингових підходів до розвитку підрозділів 

Інституту; 

- зростання чисельності спільних колективів з аграрними ЗВО 

Східного регіону та формування нових векторів співпраці на цій основі. 

 

 

Основні проблеми: 

- суттєвий розрив між наукою та аграрним бізнесом; 

- віддаленість і недостатність мережі господарств, як наслідок 

слабкий трансфер інновацій через мережу; 

- слабка грантова спрямованість наукових досліджень; 

- часткова віддаленість тематики та практичних досліджень 

Інституту від загальносвітових наукових тенденцій, запитів аграрного 

бізнесу та пріоритетів аграрної політики держави; 

- невисока частка публікації науковців Інститут у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

Вектори трансформації: 

- формування перспективного плану наукових досліджень з 

попереднім моніторингом запитів ключових стейкхолдерів аграрного 

сектору регіонального та національного рівнів; 

- формування мережі ДП ДГ, які відносяться до сфери впливу 

Інституту рослинництва.  Відновлення трансферу інновацій через 

мережу ДП ДГ.  

- участь у програмах грантових проектів ЄС та програмах 

бюджетного фінансування наукових розробок МОН України; 

- наскрізний моніторинг наукової роботи через вертикаль 

НААН – Інститут – Дослідні господарства. 
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Очікувані результати: 

- збільшення реалізації інновацій та підвищення надходження 

роялті; 

- збільшення числа тематик наукової роботи; 

- зростання частки публікацій співробітників Інституту  у 

виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of 

Science; 

- додаткове залучення грантових коштів. 

 

 

Основні проблеми:  

- недосконалий механізм розподілу і виплати роялті 

науковцям, авторам інновацій; 

- високий показник середнього віку наукових кадрів; 

- слабкий рівень мотивації молодих науковців та відсутність їх 

фінансової підтримки; 

- недостатня ефективність віддачі наукового потенціалу через 

застарілість матеріальної бази та підходів до користування 

інформаційними ресурсами. 

 

Вектори трансформації: 

- впровадження прозорого механізму нарахування та розподілу 

між авторами роялті; 

- удосконалення штатного складу Інституту , рейтингова 

оцінка його співробітників; 

- «омолодження» кадрового складу, формування міцного 

кадрового резерву та підвищення рівня захисту дисертацій докторів 

філософії та докторів наук; 
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- пріоритетна підтримка молодих науковців та їх публікаційної 

активності; 

- запровадження підходу «результат – бонус» у процесі оцінки 

результативності особистої активності науковця; 

- підвищення рівня володіння іноземними (особливо 

англійською) мовами. 

Очікувані результати: 

- збільшення,  за рахунок спеціального фонду, кількості ставок 

наукових співробітників, допоміжного та обслуговуючого персоналу, 

управлінського апарату; 

- зростання частки молодих науковців; 

- підвищення рівня володіння іноземними мовами на рівні не 

менше В2; 

- формування позитивного мікроклімату в колективі, належних 

соціально-психологічних і матеріальних умов розвитку кадрового 

потенціалу; 

- міцний кадровий резерв. 

 

Основні проблеми:  

- нерозвиненість мережі співпраці з провідними науковими 

центрами-донорами грантових коштів; 

- недостатній доступ науковців до програм підвищення 

кваліфікації, академічної мобільності та участі у міжнародних проектах. 

Вектори трансформації: 

- формування нової моделі співпраці з провідними науковими 

та освітніми хабами аграрного розвитку ЄС, США та Азії; 
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- розробка програми міжнародної взаємодії на основі 

відродження існуючих та укладення нових міжнародних меморандумів. 

Очікувані результати: 

- укладення  додаткових договорів про міжнародну співпрацю; 

- нарощування потенціалу міжнародного обміну та академічної 

мобільності співробітників Інституту. 

 

 

Основні проблеми: 

- невідповідність сучасного матеріально-технічного 

забезпечення лабораторій Інституту вимогам часу; 

- незадовільний рівень комп`ютеризації та автоматизації 

наукових досліджень; 

- низький рівень енергоефективності утримання основних 

засобів. 

 

Вектори трансформації: 

- розроблення та поступове впровадження плану 

переоснащення матеріально-технічної бази Інституту за рахунок 

спеціального фонду,  державних та грантових коштів; 

- забезпечення усіх підрозділів сучасною технікою та навчання 

персоналу щодо користування нею; 

- 100% інвентаризація наявних матеріальних ресурсів та пошук 

резервів зниження витрат через модернізацію енергоефективності. 

 

Очікувані результати: 

- максимальна енергоефективність та оптимізація витрат 

утримання виробничих приміщень; 
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- переоснащення науково-лабораторної бази через створення 

наукових фокус-груп та кластерів співпраці з ЗВО та суб`єктами 

аграрного бізнесу регіону; 

- забезпечення 100% комп`ютеризації наукових досліджень та 

усебічного використання діджитал-технологій. 

 

Основні проблеми: 

- наявність суттєвих резервів зростання ефективності 

функціонування Східного Міжрегіонального наукового центру НААН; 

- часткова втрата суспільної вагомості Інституту в професійних 

колах та недостатнє розкриття авторитетності наукових розробок у мас-

медіа; 

- часткова втрата авторитету Інституту у процесі співпраці з 

регіональними органами влади. 
 

Вектори трансформації: 

- кардинальний перегляд векторів функціонування Східного 

Міжрегіонального наукового центру НААН як джерела зміцнення 

авторитету та репутації Інституту на національному та регіональному 

рівнях; 

- посилення іміджу Інституту в органах влади, ЗВО, наукових 

установах і провідних громадських організаціях країни. 
 

Очікувані результати: 

- До 2025 р. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН – один 

із фундаментальних бізнес-акселераторів Східної України, що мобілізує 
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зусилля аграрної науки, освіти та бізнесу заради задоволення 

продовольчої безпеки держави; 

- повна довіра до діяльності, суспільної місії та 

результативності,  підтвердження історичної вагомості понад 100-річних 

традицій Інституту. 

 
Кандидат на посаду, 
канд. екон. наук, директор 
ДП «ДГ «Елітне» ІР ім. В.Я. Юр`єва 
НААН України          В. ОРЛОВ 


