
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 

КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ 

КАНДИДАТА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, СТАРШОГО НАУКОВОГО 
СПІВРОБІТНИКА ГРАБОВОГО ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 

У своїй діяльності відповідно до переліку основних обов'язків директора 
науково-дослідного інституту НАН України зобов'язуюсь забезпечити 
наукове і загальне керівництво Національним дендрологічним парком 
«Софіївка» НАН України (далі НДП «Софіївка»), представництво в Президії, 
Відділенні загальної біології НАН України, організувати високоефективну 
наукову, науково- технічну та інноваційну діяльність НДП «Софіївка», 
впровадження результатів наукових досліджень, здійснення міжнародного та 
науково-технічного співробітництва, вирішення питань фінансово-
господарської діяльності та цільового і раціонального використання бюджетних 
і позабюджетних коштів НДП «Софіївка», здійснення кадрової політики та 
удосконалення структури НДП «Софіївка», організація роботи і контролювання 
діяльності служб, організація наукових і виробничих конференцій і семінарів на 
базі НДП «Софіївка» та за межами парку, контроль за науково-видавничою 
роботою та ін. діяльністю. 
Першочерговими завданнями на наступні п'ять років вважаю: 
· Збереження і примноження наукових здобутків Національного 

дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, покращення матеріально-
технічної бази установи, створення гідних умов праці, розвиток ефективної 
інфраструктури наукових досліджень. 

· Пошук і залучення додаткових джерел фінансування за рахунок виконання 
госпдоговірної та інноваційної тематики, надання платних наукових послуг, 
тощо. 

· Зміцнення кадрового потенціалу, підтримка наукових шкіл, залучення 
талановитої молоді: 

· Сприяння формуванню корпоративної культури з метою стимулювання 
професійного зростання та творчого самовдосконалення наукових кадрів і 
співробітників НДП «Софіївка» шляхом уведення системи мотивацій та 
конкурентного механізму між науковими школами, структурними 
підрозділами, їх активного залучення до обговорення питань стратегічного 
розвитку НДП «Софіївка». 

· Налагодження системи стимулювання науковців за високі особисті 
досягнення в науково-дослідній роботі, проведенні науково-організаційних 
заходів, підготовку і публікацію англомовних праць, широкомасштабне 
впровадження наукових здобутків в практиці.  

· Виявлення і підтримування талановитих молодих вчених та сприяти їх 
творчому професійному зростанню, суспільному визнанні їхніх наукових 
досягнень через активну участь у роботі Ради молодих учених НДП 
«Софіївка», розширення співпраці з Малою академією наук України.  

· Забезпечення створення системи вдосконалення та підвищення кваліфікації 
наукових працівників, активно запроваджувати стажування з відривом від 



виробництва в провідних наукових інститутах України, установах України й 
зарубіжних країн. 

· Розвиток освітньої діяльності, розширення участі в підготовці наукових 
кадрів вищої кваліфікації. 

· Поглиблення інтеграції у міжнародне наукове співтовариство, розвиток 
співпраці з Міжнародними фондами та Громадськими організаціями та участь 
у Європейських проєктах і грантах. 

· Розширення співпраці з асоціацією «Європейський маршрут історичних 
садів» (European Route of Historic Gardens (ERHG)). 

· Збереження цілісності і унікальності Національного дендрологічного парку 
«Софіївка», як культурного, історичного, наукового надбання України та 
світу. Поглиблення науково-обґрунтованого підходу до утримання парку 
«Софіївка», реставрації, відновлення і розширення. 

· Сприяння розширенню наукового іміджу установи на міжнародному рівні та 
вирішенню питання щодо включення парку «Софіївка» до списку об'єктів 
Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. 

· Налагодження системної інформаційної роботи з висвітлення діяльності НДП 
«Софіївка», розширення співробітництва з українськими ЗМІ з питань 
популяризації й реклами діяльності установи. 

· Забезпечити розвиток офіційного веб-сайту НДП «Софіївка», наполегливо 
формувати і неперервно підтримувати позитивний імідж установи в Інтернет-
просторі. 

· Забезпечення прозорості діяльності адміністрації, колегіальності керівництва, 
розширення участі колективу у прийнятті важливих рішень. 
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