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Основний зміст Програми – забезпечення ефективної діяльності 

Центру з метою якісного виконання його статутних завдань, основу 

яких  складає підвищення ролі науки в розробці та реалізації 

ефективної науково-технічної політики на регіональному рівні, 

орієнтованої на поєднання загальнодержавних і регіональних 

інтересів. Шляхи досягнення цієї мети при наявних можливостях 

наукового потенціалу Центру в реальних умовах сьогодення повинні 

включати нижченаведене.  
      В наукової  діяльності слід зосередитись на таких напрямах: 

- моніторингові дослідження регіональних аспектів інноваційного 

розвитку України; 

- розроблення науково обгрунтованих пропозицій залучення 

наукового потенціалу до вирішення актуальних регіональних 

проблем; 

-  комплексне моделювання управління безпечним використанням 

продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого 

соціального, економічного і екологічного розвитку (спільний 

проект з Міжнародним інститутом прикладного системного 

аналізу(IIASA). 

          Зважаючи на обмеженість бюджетного фінансування слід 

здійснювати пріоритетне забезпечення необхідними ресурсами 

досліджень, що виконуються в рамках міжнародного 

співробітництва, насамперед, з Міжнародним інститутом 

прикладного системного аналізу, залучати до проведення досліджень 

провідних вчених відповідної спеціалізації, працюючих в інших 

наукових установах НАН України. 

           Результати досліджень Центру  мають стати вагомою 

складовою наукової основи  для оцінки ефективності вже діючих та 

прийняття нових стратегічних рішень щодо подальшого розвитку 

регіонів України, як на регіональному, так і на загальнодержавному 

рівнях.  Принципового значення для досягнення  цієї мети  має 

розширення співпраці з місцевими органами виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, насамперед,  міста Києва, 

продовження практики укладення договорів про співробітництво, 



постійна взаємодія із регіональними науковими центрами НАН 

України і МОН України,  участь науковців Центру в розробці 

регіональних проектів та програм, науково-практичному 

супроводженні та оцінюванні ефективності їх виконання, залучення 

до цієї діяльності наукових установ НАН України.  

            В умовах бюджетного дефіциту розширення кола досліджень 

Центру повинно будуватись на основі збільшення надходжень до 

спеціального фонду за рахунок комерціалізації результатів наукової 

діяльності, участі науковців Центру у грантових проектах, 

поглиблення співпраці із зарубіжними партнерами.  
      В науково-організаційній діяльності серед пріоритетів мають 

бути: 

- експертне, науково-організаційне та інформаційне 

супроводження науково-технічного співробітництва НАН 

України з регіонами України та містом Києвом;    

- координація, науково-організаційне та методичне забезпечення 

діяльності регіональних наукових центрів НАН України і МОН 

України; 

- забезпечення     виконання    фінансових   зобов ͗ язань   стосовно 

членства України в Міжнародному інституті прикладного 

системного аналізу (IIASA) та інших функцій Центру, як базової 

установи в організації співробітництва  з IIASA  Комітету із 

системного аналізу при Президії НАН України; 

- налагодження ефективної роботи з засобами масової інформації 

з метою популяризації результатів діяльності Центру 

 

          В управлінні Центром  слід розвивати принципи прозорості і 

демократії, зокрема, посилити роль науково-технічної ради в розробці 

та  прийнятті всіх важливих управлінських  рішень. Важливим 

завданням адміністрації Центру є створення адекватних умов  роботи 

співробітників, підвищення  мотивації для продуктивної праці, 

забезпечення можливостей для  професійного зростання.  
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