
27.11.2019 

Засідання загальних зборів Відділення наукового забезпечення 

інноваційного розвитку НААН 

20 листопада 2019 р. на базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України за участі віце-президента НААН академіка 

НААН  Лупенка Ю.О., головного вченого секретаря НААН академіка НААН    

Адамчука В.В. відбулось засідання загальних зборів  відділення наукового 

забезпечення інноваційного розвитку НААН. Науковці та освітяни заслухали 

наукові доповіді та обговорили проблему зміни клімату (Національна 

академія аграрних наук України). 

З привітанням до членів Відділення звернувся ректор університету член-

кореспондент НАПН  Ніколаєнко С. М. Він висвітлив історію звершень 

науково-педагогічних працівників університету, сучасні досягнення та 

перспективи розвитку аграрної освіти за умов Євроінтеграції. 

Велику зацікавленість присутніх викликали наукові доповіді директора 

Інституту водних проблем і меліорації НААН академіка НААН Ромащенка 

М. І. «Стан та перспективи сталого забезпечення  водних ресурсів та 

розвитку меліорації земель в умовах змін клімату» та директора Навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного 

університету біоресурсів і природокористування України члена-

кореспондента НААН Лакиди П. І. «Перспективи кліматичних змін і їх вплив 

на лісовирощування в Україні». В дискусіях академіки НААН Адамук В. В., 

Панасюк Б. Я., член-кореспондент НААН Доля М. М. наголосили на 

відсутності реальних кроків влади щодо протидії глобальному потеплінню   

та адаптації  сільськогосподарського виробництва до змін клімату.  

Академік-секретар Відділення академік НААН  Вергунов В. А. у своїй 

доповіді «Про підсумки діяльності відділення наукового забезпечення 

інноваційного розвитку у 2019 році та основні завдання на перспективу» 

наголосив, що наукова діяльність установ Відділення охоплює широкий 

спектр завдань в галузях землеробства, рослинництва, зоотехнії, 

інноваційного розвитку. Він дав оцінку кожній науково-дослідній установі 

Відділення щодо результатів діяльності за 2019 рік, відмітив негативні 

тенденції стосовно зменшення інноваційної активності окремих установ та 

запропонував заходи, реалізація яких дозволить у 2020 році оптимізувати 

мережу науково-дослідних установ Академії; адаптувати  тематику наукових 

досліджень до реальних потреб АПК щодо забезпечення продовольчої і 

економічної безпеки держави та сталого аграрного виробництва; забезпечити 

раціональне використання земельних, майнових та кадрових ресурсів мережі 

науково-дослідних установ і дослідних господарств Академії; відновити 

економічну спроможність дослідно-експериментальної бази НААН за 

рахунок її модернізації та створення гнучких ринково-орієнтованих 

виробничих модулів. 

Віце-президент НААН академік НААН Лупенко Ю. О. привітав 

присутніх з Днем працівників сільського господарства та вручив кращим 

науковим працівникам установ Відділення нагороди. 
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Рішенням Загальних зборів доручено керівникам НДУ Відділення 

забезпечити виконання плану заходів, передбачених постановою Президії 

НААН від 31 жовтня 2018 р. «Про Програму реалізації Концепції 

реформування  аграрної науки», сформувати до кінця 2019 року перелік 

інноваційних продуктів для широкого впровадження міжрегіональними 

науковими центрами НААН у 2020 році. 

 


