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Основна мета Програми – забезпечити сталий розвиток ТЦ НАН 

України для якісного безперервного виконання фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень. 

 

Основні завдання: 

 

 – забезпечення сталого функціонування ТЦ НАН України як державної 

бюджетної неприбуткової наукової організації у складі НАН України; 

– удосконалення структури ТЦ НАН України з метою збереження та 

зміцнення його духовної та юридичної цілісності; 

 – поліпшення фінансових, матеріально-технічних і побутових умов 

роботи усіх категорій співробітників ТЦ НАН України; 

 – збереження и примноження кадрового потенціалу і підвищення 

кваліфікації співробітників ТЦ НАН України; 

 – стратегічне співробітництво з іншими організаціями  НАНУ, науковими 

центрами, галузевими НДІ, вітчизняними та зарубіжними університетами в 

галузі фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 

–  забезпечення умов, що гарантують закріплення в ТЦ НАН України 

молодих фахівців; 

 – підвищення ролі та ефективності роботи Науково-технічної ради; 

 – удосконалення функціонування центру колективного використання 

унікального наукового обладнання. 

 

Принципи управління ТЦ НАН України 

 

У діях керівництва стало більше відкритості та гласності. Тому подальшу 

роботу передбачається вести у наступних напрямках: 

–  об'єднання цілей керівництва і колективу ТЦ НАН України; 

–  розвиток принципів демократії, соціальної справедливості і прозорості 

дій керівництва, організація постійного конструктивного діалогу керівництва зі 

співробітниками з усіх питань діяльності ТЦ НАН України; 

–  посилення ролі НТС в обговоренні та прийнятті рішень щодо основних 

проблем розвитку ТЦ НАН України; 

– забезпечення фінансової стабільності ТЦ НАН України за рахунок 

збільшення доходів від позабюджетних наукових послуг, збільшення обсягів 

госпдоговірних і держбюджетних НДР, інноваційних проектів, оптимізації 

фінансової діяльності ТЦ НАН України; 

–  пошук можливостей отримання гідної оплати праці в ТЦ НАН України 

за рахунок участі співробітників у різних науково-технічних, інноваційних та 

інших проектах; 

– підвищення ефективності роботи зі зв'язків з громадськістю (організація 

роботи із засобами масової інформації щодо популяризації ТЦ НАН України). 

 



Наукова діяльність 

 

Науково-дослідницька робота - традиційний напрям діяльності ТЦ НАН 

України. Тому необхідно: 

– продовжити реалізацію цільових фундаментальних і прикладних 

програм з подальшим впровадженням отриманих результатів в різні галузі 

промисловості; 

– розвивати інфраструктуру інноваційної діяльності, забезпечити 

пріоритетний розвиток наукових досліджень, спрямованих на розробку 

інноваційних технологій; 

– продовжити процес інтеграції і кооперації з галузевими та 

академічними інститутами для виконання спільних наукових та інноваційних 

проектів; 

– підтримувати і розвивати відомчі фундаментальні і прикладні наукові 

дослідження (насамперед з переліку пріоритетних напрямків розвитку науки і 

техніки); 

– створювати нові перспективні наукові школи; 

– удосконалювати механізми стимулювання збільшення обсягів НДР; 

– сприяти підвищенню кваліфікації кадрів; продовжити моральне і 

матеріальне стимулювання наукових співробітників. 

 

Розвиток матеріально-технічної бази 

 

Розвиток матеріально-технічної бази ТЦ НАН України передбачається 

проводити в напрямку удосконалення (ремонт і оснащення унікальним 

сучасним обладнанням) центру колективного використання (в тому числі і з 

залученням коштів спонсорів). 

 

Діяльність ТЦ НАН України за всіма напрямками повинна здійснюватися 

відповідно до чинного законодавства і затверджених програм розвитку. 


