
 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 

кандидата на посаду директора  

Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку  

Національної академії наук України 

доктора економічних наук, професора  

Хаустової Вікторії Євгенівни 

 

 

 

 

 

 



 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ 

 

 

Стратегічна мета Програми – забезпечення сталого розвитку НДЦ ІПР НАНУ та створення умов для успішного 

здійснення наукової, експертно-аналітичної та освітньої діяльності, а також впровадження науково-технічних розробок 

в пріоритетні галузі економіки країни, що має сприяти вирішенню актуальних проблем вітчизняної економіки та 

підтримці забезпечення ефективної діяльності центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 

 

Принципи побудови Програми: 

 демократії, соціальної справедливості і прозорості; 

 колегіальності ухвалення рішень з ключових питань діяльності НДЦ ІПР НАНУ; 

 спадкоємності, збереження наукових надбань НДЦ ІПР НАНУ, розвитку наукового потенціалу; 

 креативності; 

 оперативності реагування на можливі виклики;   

 підтримки високих професійних стандартів наукової діяльності. 

 

 

 



 

  

МІСІЯ ТА ВІЗІЯ НДЦ ІПР НАНУ 

 

 

 

Місія НДЦ ІПР НАНУ – здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень на національному та 

регіональному рівнях, проведення експертно-аналітичної та якісної освітньої діяльності, розробка та впровадження 

науково-технічних розробок в пріоритетні галузі економіки країни. 

 

 

Візія НДЦ ІПР НАНУ – провідний науковий центр, що забезпечує інтеграцію науки, освіти та бізнесу, сприяє 

ефективній діяльності центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦІЛІ ПРОГРАМИ 

 

 

I. Підвищення ролі науки в соціально-економічному розвитку країни. 

II. Актуалізація пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень  

в інтересах українського суспільства. 

III. Диверсифікація та комерціалізація науково-технічних розробок. 

IV. Інтегрування НДЦ ІПР НАНУ із закладами вищої освіти та бізнесу. 

V. Просування НДЦ ІПР НАНУ у світовий науковий простір. 

VI. Відтворення наукового кадрового потенціалу НДЦ ІПР НАНУ. 

 

 

 

 



 

 

ЦІЛЬ I. 

Підвищення ролі науки в соціально-економічному розвитку країни 

 

Завдання: 

 сприяти поширенню серед різних верств населення результатів наукових досліджень і розумінню їх ролі  у сталому 

економічному розвитку країни через засоби масової інформації, телебачення і соціальні мережі; 

 активізувати участь НДЦ ІПР НАНУ у розробці стратегій соціально-економічного розвитку і науково-технічних 

прогнозів розвитку держави та регіонів країни; 

 забезпечити науково-консультативну співпрацю з комітетами Верховної Ради України та центральними органами 

виконавчої влади з підготовки проектів нормативних і законодавчих актів; 

 забезпечити підготовку та подання аналітичних матеріалів і експертних висновків з актуальних проблем розвитку 

держави центральним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

 розширити оприлюднення результатів досліджень НДЦ ІПР НАНУ, зокрема, електронними засобами. 

 

 

 

 

 



 

ЦІЛЬ II. 

Актуалізація пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень в інтересах 

українського суспільства 

 

Завдання: 

 забезпечити поглиблення фундаментальних досліджень у пріоритетних напрямках розвитку науки в країні; 

 сприяти збільшенню питомої ваги прикладних досліджень з актуальних проблем соціально-технічного розвитку 

країни; 

 активізувати форсайт-дослідження з визначення пріоритетів розвитку науки, технологій, економіки і соціуму у світі 

та Україні та основних наробок по них; 

 оптимізувати основні наукові напрями діяльності НДЦ ІПР НАНУ у відповідності до актуальних потреб  

сьогодення; 

 сприяти збільшенню питомої ваги міждисциплінарних і міжгалузевих досліджень в рамках програмно-цільової 

тематики НАН України; 

 започаткувати наукові дослідження у сфері національної безпеки та оборони України. 

 

 

 

 

 



 

 

ЦІЛЬ III. 

Диверсифікація та комерціалізація сфери науково-технічних розробок 

 

Завдання: 

 активізувати участь НДЦ ІПР НАНУ у створенні спільно з ЗВО і бізнесом стартап-шкіл, бізнес-центрів, центрів 

трансферу технологій та інших інфраструктурних інноваційних центрів; 

 спряти участі НДЦ ІПР НАНУ спільно з ЗВО і науковими установами регіону та країни у конкурсах і фестивалях 

стартап-проєктів; 

 розширити сферу досліджень задля формування науково-технічних розробок для пріоритетних галузей економіки 

країни; 

 сприяти співпраці з підприємствами реального ректору економіки та територіальними громадами з підготовки 

бізнес-проектів; 

 забезпечити формування портфелю інноваційних розробок та сприяти пошуку інвесторів та зацікавлених  

сторін; 

 сприяти залученню науковців НДЦ ІПР НАНУ до експертної діяльності в інтересах органів державної влади;  

 забезпечити комерціалізацію науково-технічних розробок НДЦ ІПР НАНУ. 

 

 

 



 

 

ЦІЛЬ IV. 

Інтегрування НДЦ ІПР НАНУ із закладами вищої освіти та бізнесу 

 

Завдання: 

 сприяти участі НДЦ ІПР НАНУ спільно з ЗВО та бізнесом у створенні наукових парків, ключових лабораторій та 

інших інфраструктурних дослідних установ; 

 забезпечити участь спільно з ЗВО у проєктах, що фінансуються МОН України, Національним фондом досліджень та 

іншими центральними органами виконавчої влади; 

 активізувати участь науковців НДЦ ІПР НАНУ у підготовці бакалаврів, магістрів і докторів філософії у ЗВО; 

 забезпечити залучення НДЦ ІПР НАНУ через заключення господарських договорів до вирішення актуальних 

проблем бізнесу; 

 забезпечити проведення на постійній основі семінарів для підприємців та молоді щодо актуальних проблем 

розвитку бізнесу. 

 

 

 

 

 

 



 

ЦІЛЬ V. 

Просування НДЦ ІПР НАНУ у міжнародний науковий простір 
 

Завдання: 

 активізувати роботу по залученню науковців НДЦ ІПР НАНУ у міжнародні наукові проєкти та гранти; 

 забезпечити розробку та реалізацію стратегії публікаційної активності науковців НДЦ ІПР НАНУ; 

 забезпечити підтримку науковців НДЦ ІПР НАНУ у підготовці та публікації результатів наукових досліджень у провідних 

наукових виданнях, що входять до Scopus та Web of Science; 

 активізувати роботу з участі НДЦ ІПР НАНУ як засновника, співзасновника та учасника міжнародних наукових конференцій 

та інших заходів, а також розширити участь науковців НДЦ ІПР НАНУ у міжнародних конференціях, форумах і виставках; 

 активізувати роботу з розвитку міжнародних зв’язків, укладення угод про двосторонню співпрацю в галузі фундаментальних 

та прикладних досліджень, освітньої діяльності та ін.;  

 активізувати роботу зі встановлення контактів з міжнародними організаціями та фондами, що здійснюють діяльність в 

Україні, та визначення напрямків співпраці;  

 розширити програму підготовки докторів філософії у рамках реалізації спільних проектів із вітчизняними та зарубіжними 

університетами; 

 забезпечити модернізацію web-сайту НДЦ ІПР НАНУ та якнайбільш широке представлення на ньому результатів наукових, 

експертно-аналітичних та інших розробок й іншої інформації про діяльність; 

 забезпечити подальше просування журналів «Проблеми економіки» і «Бізнес Інформ», в яких НДЦ ІПР НАНУ є засновником, 

до провідних світових наукометричних баз; 

 активізувати роботу з просування вчених НДЦ ІПР НАНУ у науковому просторі шляхом створення та розвитку їх наукових 

профілів в провідних наукових інтернет-ресурсах та якнайширшого оприлюднення результатів наукових досліджень; 
 сприяти створенню позитивного іміджу НДЦ ІПР НАНУ через активізацію науково-просвітницької діяльності, широке 

висвітлення та популяризацію досягнень і результатів, позиціонування як однієї з перспективних українських наукових 

установ. 



 

ЦІЛЬ VI. 

Відтворення наукового кадрового потенціалу НДЦ ІПР НАНУ 

 

Завдання: 

 активізувати роботу з підготовки молодих вчених в аспірантурі та докторантурі; 

 сприяти залученню креативних наукових кадрів, з приділенням особливої уваги молодим науковцям; 

 створити умови для ротації кадрів і кар’єрного зростання молодих вчених; 

 створити умови для розкриття та реалізації творчих можливостей кожного співробітника та наукового колективу в 

цілому; 

 спільно з ЗВО забезпечити освітню складову підготовки докторів філософії; 

 створити умови та сприяти підвищенню рівня кваліфікації наукових кадрів, в тому числі шляхом опанування нових 

джерел та технологій пошуку науково-аналітичної інформації, інструментарію її обробки та ін.; 

 забезпечити високу якість роботи спеціалізованої вченої ради при НДЦ ІПР НАНУ; 

 забезпечити стажування молодих науковців у провідних національних і закордонних ЗВО та наукових центрів; 

 сприяти діяльності з набуття майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та трансферу технологій; 

 забезпечити збереження і розвиток наукової інфраструктури; 

 сприяти розширеному відтворенню наукового потенціалу за рахунок розвитку існуючих і формування нових 

наукових шкіл; 

  активізувати роботу зі створення електронної наукової бібліотеки та репозиторію НДЦ ІПР НАНУ; 

 здійснити запровадження системи комплексного оцінювання діяльності наукових працівників НДЦ ІПР НАНУ задля 

оптимізації системи мотивації та матеріального стимулювання співробітників.  
 

 



Зобов' язуюсь здiйснювати керiвництво i взяти безпосередню активну 

участь в реалiзацi'i наведено'i Проrрами, пiдпорядкувати 'ii виконанню 

науково-орrанiзацiйну, планово- та звiтно-фiнансову, бухгалтерську, 

адмiнiстративно-господарську та кадрову дiяльнiсть НДЦ IПР НАНУ. 

Працюватиму над просуванням та вiдстоюванням iнтересiв НДЦ IПР 

НАНУ на всiх рiвнях з метою розвитку науково-дослiдно1 бази, 

IJдц IПР
ПАНУ 

збереження наявного та вiдтворення наукового потенцiалу, формування 

засад його подальшого розвитку. 

Кандидат на посаду директора НДЦ IПР НАНУ 

докт. екон. наук, проф. м 
/ 

Вiкторiя Хаустова 
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