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Основне завдання: 

Забезпечити стабільність досягнутих результатів наукових досліджень та 

вийти на конкурентоспроможний рівень виконання 4 фундаментальних та 13 

прикладних досліджень за тими науковими напрямами, за якими наразі 

проводяться дослідження у Волинській ДСГДС ІК НААН: 

- створення і впровадження науково обґрунтованих систем ведення 

рослинництва і тваринництва в регіоні: ресурсозберігаючі технології 

вирощування зернових, кормових, біоенергетичних культур, картоплі, органічні 

технології виробництва продукції рослинництва, технології виробництва 

яловичини; 

 - розроблення ґрунтозахисних і водоохоронних систем землеробства: 

ґрунтозахисні, енергоощадні системи обробітку ґрунту; системи удосконалення 

сівозмін і структури посівних площ; системи ефективного використання 

осушуваних земель; системи удобрення сільськогосподарських культур з 

використанням нових методів діагностик; 

 - розроблення систем кормовиробництва, підвищення продуктивності і 

ефективності використання природних кормових угідь та створення 

культурних пасовищ;  

- вдосконалення існуючих і виведення нових сортів 

сільськогосподарських культур: селекція зернових культур та жовтого 

кормового люпину; 

 - розроблення науково-методичних рекомендацій щодо формування 

стратегічних орієнтирів соціально-економічного розвитку сільських 

територій регіону. 

 

Зміни економічних умов роботи Волинської ДСГДС НААН, зменшення 

бюджетного фінансування; кадрові проблеми, які виникли з різних причин, 

вимагають розроблення діючої програми стабілізації ситуації в дослідній станції 

та забезпечення умов для нового етапу її розвитку. 

 

Мета програми – створення умов для перспективного розвитку 

Волинської ДСГДС НААН як головної установи Центру наукового забезпечення 

агропромислового розвитку Волинської області. 

 

Науково-дослідна робота – це основний вид діяльності дослідної станції, 

тому для забезпечення її ефективного розвитку необхідно: 

- зберегти й примножити наукові досягнення Волинської ДСГДС НААН, 

які були створені за понад 60-річний період функціонування; 



- нарощувати кадровий потенціал; забезпечити наступність наукових 

традицій між поколінням досвідчених дослідників і молодими вченими; 

підвищувати кваліфікацію наукових та інших працівників установи; 

- визначити можливості для підвищення рівня оплати праці у дослідній 

станції за рахунок участі співробітників у виконанні різних науково-технічних, 

інноваційних та конкурсних проектів, спільних договірних тематик із іншими 

науковими й навчальними установами, сільськогосподарськими 

товаровиробниками, партнерами; 

- здійснити модернізацію й розширення матеріально-технічної бази 

дослідної станції; створити гідні умови праці на робочому місці науковця; 

- забезпечити фінансову стабільність станції за рахунок надходження 

позабюджетних коштів від збільшення обсягів виробництва та продажу базового 

насіння сортів тих культур, власником яких є Волинська ДСГДС НААН; 

- максимально поширити співпрацю з дослідними господарствами на 

предмет продажу їм доказового насіння та надання ліцензійних угод на 

використання сортів, власником яких є Волинська ДСГДС НААН;  

- забезпечити реалізацію програм наукових досліджень з актуальних 

напрямків аграрної науки на рівні світових досягнень та передових наукових 

установ.  

- поряд із розвитком і розширенням напрямків тих досліджень, які склалися у 

дослідній станції (зерновиробництво та картоплярство), доцільно розглянути 

можливість розгортання таких актуальних напрямків, як вирощування нішевих 

(малопоширених) культур, органічного виробництва, а також тих видів 

продукції, які можуть бути перспективними з погляду залучення додаткових 

позабюджетних коштів;  

- більше уваги приділяти функціонуванню унікальних наукових об’єктів 

станції – 5 стаціонарних довготривалих польових дослідів, що підтверджені 

відповідними атестатами, два з яких входять до європейської сітки дослідів.  

- розширити надання додаткових послуг з розробки, впровадження та 

супроводу бізнес-планів інноваційних технологій та рекомендації щодо 

виробництва сільськогосподарської продукції аграрним товаровиробникам 

Волинської області різних форм власності та типів господарювання;  

- відновити співпрацю з місцевими сільськими радами та об’єднаними 

територіальними громадами (ОТГ) Волинської області на предмет цільової 

поставки для них необхідних партій насіння;  

- розширити тематику науково-практичних семінарів та круглих столів з 

запрошенням відомих фахівців з питань сучасної аграрної науки, особливостей 

регіонального розвитку галузей сільського господарства, євроінтеграції, а також 

проблем, що виникають при виконанні НДР; 

- активізувати апробацію та впровадження ефективних розробок дослідної 

станції шляхом розширення участі у міжнародних, загальноукраїнських та 

обласних науково-технічних конференціях і виставках, семінарах, Днях поля, 

публікації у вітчизняних та авторитетних зарубіжних виданнях; 

- продовжити співпрацю з Волинським обласним учбовим центром 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового 



комплексу, Волинським обласним та районними Центрами зайнятості з питань 

реалізації освітнього проекту «Зимова агрошкола»; 

- взаємодіяти з Департаментом АПР Волинської ОДА з питань розробки 

програм та пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності 

агропромислового комплексу регіону, надання науково-методичної, 

інформаційної і консультаційної допомоги в галузі сільськогосподарського 

виробництва; 

- посилити роботу Науково-технологічного відділу економічного аналізу, 

науково-консультаційного та інформаційного забезпечення трансферу інновацій 

у сфері маркетингу з метою пошуку споживачів насіння та технологій, 

здійснення рекламної діяльності задля реалізації власної продукції; 

- досліджувати та оцінювати існуючі на світовому ринку наукові 

досягнення в аграрній сфері; проводити активну роботу з інтеграції в міжнародне 

наукове співтовариство шляхом активізації участі в міжнародних наукових 

програмах і проектах, що реалізуються ЄС. 

 

Принципи управління Волинською ДСГДС ІК НААН 

З метою забезпечення демократії, відкритості й гласності у діях 

керівництва дослідної станції необхідно: 

- розвивати принципи демократії, соціальної справедливості і прозорості 

дій керівництва, проводити постійний конструктивний діалог з співробітниками з 

усіх питань діяльності дослідної станції; 

- посилити роль Вченої ради та методичної комісії в обговоренні та 

прийнятті рішень щодо основних напрямів діяльності установи з аналізом 

існуючого стану виконання завдань і формуванням відповідних напрямів 

розвитку на перспективу; 

- підвищити самостійність підрозділів дослідної станції та відповідальність 

завідувачів відділів за ефективність їх діяльності; 

- максимально економно використовувати державні кошти та забезпечити 

громадський контроль за виконанням статей кошторису бюджетного 

фінансування, посилити контроль за використанням власних коштів. 

 

 

Соколова А.О. 


