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 МЕТА ПРОГРАМИ 

Визначення пріоритетів розвитку установи, короткотермінових та довгострокових 

цілей, шляхів їх досягнення, а також у вирішення нагальних проблем у науковій, 

освітній, матеріально-технічній та фінансово-економічній сфері, формування 

здорового морально-психологічного клімату в колективі. 

 Стратегічна ціль № 1: науковий центр європейського рівня 

1. Збереження та посилення ролі Інституту як головного національного 

координатора міжнародної співпраці в питаннях сталого управління ґрунтами в 

рамках FAO, Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням, Європейської 

Зеленої угоди тощо;  

2. Організація тісної співпраці з профільними науковими установами та 

університетами країн – стратегічних партнерів (Польща та інші країни ЄС, 

США, Канада, Туреччина тощо) на рівні установи та особистих зв’язків 

науковців; 

3. Підвищення рівня володіння іноземними мовами (англійська або інші мови 

германської та романської групи) науковців, покращення мовної практики та 

навичок англомовної писемності; 

4. Формуванню пакету проєктних пропозицій для участі в міжнародних наукових 

консорціумах, активний пошук партнерів; 

5. Стимулювання збільшення публічності науковців інституту, у першу чергу – 

кандидатів та докторів наук за рахунок більш активної участі у заходах НААН, 

громадських ініціатив та організацій, проведення публічних лекцій та 

вебинарів, публікацій у науково-виробничих журналах, креативів у соціальних 

мережах; 

6. Завершення роботи з включення журналу «Агрохімія і ґрунтознавство» до 

наукометричної бази «Web of Science Core Collection», підвищення його 

рейтингу та цитованості публікацій науковців інституту. 

 Стратегічна ціль № 2: взаємовигідна співпраця  

1. Забезпечення представництва Інституту у складі науково-технічних рад та 

робочих груп профільних міністерств та відомств, активному науковому 

супроводі вирішення питань формування та реалізації державної політики у 

сфері компетенції Інституту; 



2. Забезпечення партнерських відношень із стратегічними партнерами в Україні : 

Держгеокадастром та ДУ «Держгрунтохорона» в реалізації сумісних проєктів 

на національному та регіональному рівні; 

3. Тісна співпраця із Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН в реалізації 

сумісних днів поля, науково-практичних конференцій, підготовці спільних 

проєктів, наданні послуг агровиробникам Харківської області; 

4. Співпраця із профільними аграрними асоціаціями та органами місцевого 

самоврядування у питаннях науково-методичного супроводу аграрного 

бізнесу, охорони та використання земель; 

5. Співпраця з вітчизняними університетами в питаннях освітньої та наукової 

діяльності та підвищенні кваліфікації, взаємне залучення до наукових проєктів, 

лекції перед студентами та слухачами аспірантури; 

6. Забезпечення тісної співпраці наукових підрозділів у виконанні проєктів та 

наданні послуг на госпдоговірній основі; 

7. Підтримка діяльності громадських організацій та ініціатив, насамперед, ГО 

«Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» як форми взаємовигідної 

кооперації в реалізації міжнародних та внутрішніх проєктів. 

 Стратегічна ціль № 3: ефективне управління 

1. Підготовка молодої взаємозамінної команди для ефективного управління 

установою, здатної забезпечити конкурентоспроможність установи та її 

розвиток у майбутньому; 

2. Оновлення Стратегії розвитку ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського», прийняття 

плану дій з виконання положень цієї стратегії та передвиборчої програми, 

взаємна відповідальність адміністрації та колективу щодо реалізації цього 

плану; 

3. Реалізація принципу «сильні лабораторії – сильний інститут» шляхом 

планомірного зміцнення кадрового складу та матеріальної бази наукових 

підрозділів, складення, обговорення та підтримка планів їх розвитку; 

4. Забезпечення відкритої конструктивної діяльності Вченої ради та 

координаційно-методичної ради; 

5. Підвищення виконавчої дисципліни на усіх рівнях структурної організації 

Інституту, забезпечення дотримання вимог охорони праці на робочих місцях; 

6. Збереження та нарощування кадрового потенціалу Інституту, сприяння 

своєчасному захисту дисертацій та одержанню вчених звань; 

7. Сприяння підвищенню кваліфікації працівників Інституту, оволодінню ними 

сучасними ІТ-технологіями; 

  

 



Стратегічна ціль №: 4 економічне зростання 

1. Формування та реалізація маркетингової стратегії кожного наукового 

підрозділу та Інституту в цілому, гнучке реагування на нові та передбачувані 

потреби ринку; 

2. Акредитація вимірювальної лабораторії Інституту на відповідність вимогам 

міжнародного стандарту ISO/IEC 17025;  

3. Одержання довгострокових контрактів на послуги у сфері діяльності Інституту; 

4. Опрацювання комерційних аспектів діяльності ґрунтово-інформаційного 

центру, просування його послуг через сторінку на сайті Інституту; 

5. Опрацювання шляхів створення сучасних програмних продуктів на основі або з 

використанням наукових розробок Інституту; 

6. Економічне стимулювання використання об’єктів права інтелектуальної 

власності у наданні послуг, НДР на госпдоговірній основі та діяльності 

дослідної мережі; 

7. Спільна діяльність з дослідними господарствами та іншими суб’єктами 

господарювання на засадах науково-виробничих кластерів;  

8. Робота з представництвами виробників добрив, ЗЗР, насіння та 

сільськогосподарської техніки щодо участі у випробуваннях та 

демонстраційних проєктах. 

Стратегічна ціль № 5: атмосфера розвитку та довіри  

1. Забезпечення прозорості діяльності адміністрації, колегіальності та 

партнерства у прийнятті рішень; 

2. Створення комфортних умов для творчої праці досвідчених науковців, 

розвитку наукових шкіл, збереження традицій Інституту, підтримка ветеранів 

по завершенню їхньої роботи; 

3. Посилення ролі профспілкової організації у визначенні пріоритетів розвитку 

інституту та вирішенні нагальних проблем колективу, оновлення Колективного 

договору; 

4. Сприяння проведенню наукових дискусій та забезпечення академічної 

доброчесності; 

5. Підтримка діяльності Ради молодих науковців та спеціалістів, економічне 

стимулювання та організаційна допомога участі молодих науковців у 

міжнародних, національних, регіональних конкурсах; 

6. Опрацювання шляхів поступового відновлення фонду службового житла 

Інституту; 

7. Продовження роботи зі сприяння одержання земельних ділянок працівниками 

Інституту, насамперед молодими вченими та спеціалістами. 


