
 

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 

кандидата на посаду генерального директора  

державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»  

ЗАЙЦЕВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

доктора економічних наук, професора  

 

Короткі відомості про кандидата: 

Народився 08 червня 1976 р. у м. Дергачі Харківської області. Одружений, має сина та доньку. 

Освіта:  

економіка підприємства — Харківський державний економічний університет, 2001 р.;  

правознавство — ПВНЗ «Макіївський економічно-правовий університет», 2012 р.; 

облік і оподаткування — Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, 2020 р.; 

доктор економічних наук (2017 р.), професор (2019 р.), фахівець вищої кваліфікації у сферах 

менеджменту, маркетингу, обліку, аудиту та оподаткування, публічного управління 

та адміністрування. 

Більше на сайті ДУ «Держгрунтохорона». 

Мета Програми: сприяння сталому інноваційному розвиткові Інституту — 

дієздатної стабільної системи, що забезпечує напрям моніторингу довкілля для 

здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх 

родючості, раціонального використання та екологічної безпеки; зберегти 

позиції унікальної провідної наукової установи зі здійснення агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення, включаючи 

агрохімічний паспорт, та створити сучасну наукову інфраструктуру і систему 

інформаційного забезпечення, що відповідають європейським стандартам у 

напрямі якісного стану ґрунтів.  

За основу моєї стратегії взято стратегію зростання, за якої необхідно 

використати можливості зовнішнього середовища і власні сильні сторони для 

забезпечення сталого інноваційного розвитку установи та оптимізації витрат на 

її утримання, підвищення показників ефективності діяльності установи. 

Принципи керівництва: об’єктивність та справедливість — приймаючи 

рішення, бути максимально об’єктивним, враховувати реальні показники 

роботи кожного працівника і підрозділу.  

Основні завдання 
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НАУКОВІ НАПРЯМИ  

Оптимізація основних наукових напрямів діяльності Інституту відповідно до 

актуальних потреб сьогодення з дотриманням інноваційного характеру 

наукових результатів, у тому числі: 

 повернення статусу та створення належних умов проведення агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення і агрохімічному 

паспорту поля, земельної ділянки, включаючи еколого-агрохімічний бал; 

 удосконалення принципів обстеження сільськогосподарських угідь з 

урахуванням земельних часток (паїв) землевласників за окремими 

замовленнями; 

 активізація роботи із застосуванням ІТ та ГІС-технологій у процесі збору 

даних якості ґрунтового покриву та їх подальшого аналізування, зокрема 

для забезпечення розвитку точного землеробства; 

 створення єдиної інформаційно-аналітичної бази про якісній стан ґрунтів з 

відповідним GPS маркуванням; 

 сприяння залученню науковців Інституту в проведенні наукової і науково-

технічної експертизи; 

 імплементація новітніх концептів, підходів дослідницьких практик. 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

забезпечення стабільного фінансово-економічного становища Інституту та 

ефективного використання майна Інституту 

 збільшення долі власних надходжень Інституту, отриманих ним додатково 

до коштів загального фонду державного бюджету; 

 удосконалення системи менеджменту, підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів, створення програми для їх мотивації до 

високих результатів праці, збільшення заробітної плати; 

 впровадження нових видів досліджень та послуг у сфері картографії, 

геодезії та землевпорядкування; 

 підвищення ефективності використання майнового комплексу державної 

установи «Інститут охорони ґрунтів України»; 

 забезпечення збереження і розвитку наукової інфраструктури; 

 оновлення інструментального обладнання (аналітичного, топографічного 

тощо) та створення у філіях інноваційних лабораторій з аналізу ґрунтів, 

відділів землевпорядкування; оновлення та підтримка високого рівня 

матеріально-технічного забезпечення лабораторій філій, створення 

потужних випробувальних ЧИ дослідницьких парків на їх базі; 
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 нівелювання корупційних ризиків на фоні відкриття ринку землі. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 проведення заходів для підвищення кваліфікації персоналу; 

 всіляко сприяти залученню талановитої молоді до наукової діяльності; 

 сприяння вирішенню соціальних питань, створення належних умов праці, 

забезпечення гідної заробітної плати та матеріального стимулювання 

працівників Інституту; 

 підтримка професійного зростання, зокрема навчання у аспірантурі та 

докторантурі. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 сприяння оновленню програмного забезпечення Інституту; 

 підтримка системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 та 

удосконалення системи лабораторних досліджень;  

 створення відділу метрології та калібрувальної лабораторії у ньому для 

потреб аналітичних лабораторій ДУ «Держґрунтохорона» та її філій; 

 гармонізація нормативних документів на методи визначення якісного 

складу ґрунтового покриву. 

ІМІДЖ 

 формування позитивного ділового іміджу та зайняття домінуючого 

становища у сфері надання послуг з оцінки якісного стану ґрунтового 

покриву; 

 оновлення офіційного вебсайту Інституту; 

 актуалізація рекламної діяльності з розширенням висвітлення в засобах 

масової інформації та соціальних мережах про діяльність Інституту. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 підтримання високих стандартів наукової діяльності; 

 створення наукових шкіл та розвиток кваліфікації складової кадрового 

потенціалу, стимулювання для отримання патентів, грантів, провадження 

інноваційної діяльності кожною філією; 

 створення спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня 

доктора філософії, кандидата та доктора наук з технічних, 

сільськогосподарських та економічних наук; 
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 розширення участі Інституту у конкурсах наукових проєктів, науково-

технічних розробках і конкурсах на отримання грантів, у тому числі 

міжнародних; 

 розширення практики утворення тимчасових наукових (творчих) 

колективів для вирішення окремих завдань; 

 поліпшення якості видавничої діяльності насамперед в рамках підготовки 

та випуску збірника наукових праць «Охорона ґрунтів». 

 

Сподіваюсь на підтримку та згуртованість фахівців Інституту в досягненні 

поставлених цілей. 

Збережімо ґрунти рідної України! 

 

 

Доктор економічних наук,  

професор 
Юрій ЗАЙЦЕВ 

 


