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Відповідно до переліку основних обов’язків директора науково-

дослідної установи НАН України (наукове і загальне керівництво НБС, 
представництво в Президії, Відділенні загальної біології НАН України, 
забезпечення високоефективної наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності НБС, впровадження результатів наукових досліджень, здійснення 
міжнародного та науково-технічного співробітництва, вирішення питань 
фінансово-господарської діяльності  та цільового і раціонального використання 
бюджетних і позабюджетних коштів НБС, здійснення кадрової політики та 
удосконалення структури НБС, організація роботи і контролювання діяльності 
служб, організація наукових і виробничих конференцій і семінарів на базі НБС 
та за межами Саду, контроль за науково-видавничою роботою та ін.); 

пріоритетних напрямків діяльності НБС (функціонування наукових 
шкіл з інтродукції рослин, алелопатії, біогеоценології; проведення унікальних 
досліджень зі збереження біорізноманітності рослин, охорони рідкісних і 
зникаючих видів, медичної ботаніки, ландшафтного будівництва, біотехнології 
та біоенергетики, космічної біології, ґрунтознавства, селекції нетрадиційних 
культур; інформаційно-ресурсного моделювання); 

проблемних питань НБС (відсутність банку насіння рідкісних і 
зникаючих видів рослин; застаріла база приладів; відсутність капітальних 
ремонтів будівель та інфраструктури приміщень і комунікацій; дуже низький 
рівень оплати праці науковців і висококваліфікованого допоміжного персоналу; 
низький рівень соціального захисту працівників, особливо в сфері забезпечення 
житлом; співіснування з Свято-Троїцьким Іонінським монастирем УПЦ МП) та 

загроз існування НБС (зазіхання на територію НБС з боку міських, 
державних і приватних структур; відсутність державних замовлень на науково-
технічну продукцію; прогресуюча тенденція щодо старіння наукових кадрів, що 
може призвести до втрати статусу провідної наукової установи світового рівня) 

вважаю, що першочерговими заходами в діяльності директора в 
наступний 5-річний період мають бути наступні: 

• Збереження та примноження наукових здобутків Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, розвиток 



фундаментальних та прикладних досліджень та формування нових 
перспективних напрямів діяльності установи. 

• Забезпечення розвитку наукових досліджень, спрямованих на виконання 
інноваційних проектів, розширення винахідницької і патентно-
ліцензійної діяльності, підвищення рівня наукових публікацій за 
наукометрією.   

• Використання усіх можливостей для модернізації та покращення 
матеріально-технічної бази НБС, створення гідних умов праці,  розвиток 
ефективної інфраструктури наукових досліджень.  

• Пошук і залучення додаткових джерел фінансування за рахунок 
госпдоговірної тематики та з надання платних послуг, визначених 
Законодавством для бюджетних наукових установ. 

• Розширення міжнародних зав’язків НБС, ефективне використання 
пов’язаних з цим можливостей.    

• Проведення виваженої кадрової політики, збереження наукового 
потенціалу та створення умов, що сприяють закріпленню в НБС молодих 
фахівців. 

• Забезпечення гідного рівня оплати праці в НБС, приділення особливої 
уваги до вирішення соціально-побутових проблем співробітників. 

• Забезпечення прозорості діяльності адміністрації, колегіальності 
керівництва, розширення участі колективу в прийнятті важливих рішень. 

• Підвищення популярності та престижу Національного ботанічного саду 
імені М.М. Гришка НАН України в суспільному сприйнятті. 
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