ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду директора
Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України

кандидата с.-г. наук, старшого наукового співробітника
Першути Володимира Володимировича
Мета програми
Визначення

пріоритетних

напрямів

розвитку

установи,

як

дослідницького інноваційного центру. Розвиток потенціалу Інституту у
науковій, інноваційній, маркетинговій та виробничій діяльності для
забезпечення аграрного виробництва регіону.
Означення

цілей

щодо

покращення

матеріально-технічного

та

фінансового забезпечення функціонування Інституту. Створення умов для
перспективного розвитку Інституту сільського господарства Західного
Полісся

НААН,

як

провідної

установи

наукового

забезпечення

агропромислового виробництва зони Західного Полісся України.
Сприяння зростанню авторитету Інституту у Західному регіоні та
Всеукраїнському науковому дослідницькому просторі.
У результаті досягнення зазначених напрямків буде забезпечено сталий
розвиток ІСГ Західного Полісся як провідної наукової установи Західного
регіону України в системі НААН.
Адміністрування та кадрова політика
1. Збереження та розширення кадрового потенціалу Інституту, усталених
традицій, розвиток і удосконалення напрацювань, що сформувалися в
попередній період функціонування.
2. Активізація (покращення) роботи Вченої ради Інституту, як колегіального
органу управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту.
3. Забезпечення
керівництва,
персоналу.

прозорості
ефективної

діяльності
діяльності

адміністрації,

колегіальності

адміністративно-управлінського

4. Збільшення чисельності спеціалістів вищої категорії (докторів філософії) –
3-4 особи та старших дослідників – 3 особи.
5. Сприяння професійному зростанню науковців та працівників, залучення
здібної молоді до працевлаштування в Інституті.
6. Забезпечення безпечних та комфортних умов праці для всіх працівників.
7. Створити умови для розкриття та реалізації творчих можливостей кожного
та наукового колективу в цілому.
8. Забезпечити збереження і розвиток наукової інфраструктури.
Науково-дослідницька діяльність
Науково-дослідницька діяльність є основною діяльністю Інституту. В
сучасному

світі

наукового

прогресу

виконання

фундаментальних

і

прикладних наукових досліджень потребують високого рівня, проте,
відсутність належного бюджетного фінансування унеможливлює стабільну
роботу колективу Інституту на розвиток та виносить на перший план
проблему “виживання” і збереження наукової установи в статусі Інституту.
На підґрунті збереження і примноження наукових напрацювань попередніх
поколінь проведення наукових досліджень головним чином мають бути
спрямовані на:
 забезпечення проведення на високому рівні фундаментальних та
прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань та
їх використання для практичних цілей;
 підвищити якість науково-інноваційних розробок з метою доведення
їх до практичного використання (впровадження);
 розширити участь Інституту в сфері надання науково-технологічних
послуг в галузі аграрного виробництва з виданням рекомендацій,
брошур, інформаційних листків, консультацій (онллайн та офлайн
формат) тощо;
 оптимізувати основні наукові напрями діяльності Інституту у
відповідності до актуальних проблем сьогодення та запитів
товаровиробників;

 розпочати приймати участь Інституту у конкурсах наукових
проектів, науково-технічних розробок, конкурсах на отримання
грантів тощо;
 домогтися значного збільшення публікацій у фахових наукових
виданнях категорії А та Б, як одного з основних показників при
атестації наукової Установи Міністерством освіти і науки України;
 поліпшити якість видавничої діяльності в рамках підготовки та
випуску збірника “Аграрна наука Західного Полісся”;
 поліпшити

якість

офіційного

веб-сайту

Інституту,

своєчасно

розміщувати інформацію про діяльність Інституту;
 розширити висвітлення в засобах масової інформації та соціальних
мережах досягнень і подій в житті Інституту;
 забезпечити наступність наукових традицій між поколіннями учених;
 сприяти

діяльності

з

набуття

майнових

прав

на

об’єкти

інтелектуальної власності та трансферу технологій.
Інноваційна діяльність
Для забезпечення планів розвитку Інституту необхідно:
 покращити фінансово-економічну стабільність Інституту за рахунок
активної маркетингової політики, постійного оновлення портфеля
науково-технологічних розробок Інституту;
 систематичне проведення науково-практичних семінарів, Днів поля
та ін.;
 активізувати

діяльність

на

роздрібному

ринку

насінництва,

розширити співпрацю з одноосібниками, дрібними і середніми
товаровиробниками,

територіальними

громадами,

насіннєвими

магазинами;
 розвивати напрям виробництва високоякісного насіння сучасних
сортів затребуваних на ринку.
 залучати можливості та потужності мережі державних підприємств
дослідних

господарств

Інституту

до

проведення

наукових

досліджень, формування та закладки наукових та демонстраційних
полігонів;
 надання консалтингових послуг, впровадження завершених наукових
розробок у виробництво на договірній основі.
Фінансово-господарська діяльність
 забезпечити стабільне фінансово-економічне становище Інституту
та ефективне використання майна закріпленого за Інститутом;
 вживати

заходів

до

вдосконалення

управління

Інститутом,

зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни;
 створити належні умови праці, забезпечити дотримання прав
працівників у відповідності до Кодексу законів про працю України;
 вживати

заходів

щодо

запобігання

проявам

корупційних

правопорушень в Інституті;
 інформувати широке коло громадськості про діяльність Інституту;
 постійно розглядати з трудовим колективом питання соціального
розвитку (поліпшення умов праці, життя та здоров’я тощо);
 збільшити

частку власних

надходжень Інституту отриманих

додатково до коштів загального фонду державного бюджету;
 оснащувати в міру потреби структурні підрозділи Інституту
сучасним обладнанням (в т.ч. із залученням позабюджетних коштів);
 проводити поточний ремонт приміщень та господарських будівель;
 осучаснити

агрохімічну

лабораторію

(ремонт,

придбання

необхідного сучасного та актуального для наукової тематики
Інституту обладнання);
 проводити планомірне оновлення машинно-тракторного парку,
ґрунтообробних знарядь, зерноочисної техніки тощо.

Соціальний напрям роботи
1. Розробити та запровадити систему мотиваційних заходів для
інтенсифікації

вирощування

сільськогосподарських

культур

(підвищення урожайності, зменшення матеріально-технічних затрат
тощо).
2. Розробити систему стимулювання працівників за результатами
науково-дослідної роботи, які підвищують імідж та рейтинг
Інституту.
3. Розробити систему матеріального заохочення за публікації в
наукових фахових виданнях категорії А та Б, отримання патентів
України на винаходи, корисні моделі тощо (одноразовий платіж
після отримання патенту і щорічні за результатами комерціалізації
наукових розробок).
4. Всіляко сприяти матеріальному стимулюванню та зростанню
добробуту співробітників Інституту.

