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На черговому засіданні Президії HAH України 11 березня 2009 року 

члени Президії HAH України та запрошені заслухали доповідь голови Секції 

хімічних і біологічних наук HAH України, віце-президента HAH України 

академіка HAH України В.Д.Походенка про підсумки діяльності Секції                     

у 2004-2008 роках. 

В обговоренні взяли участь академіки HAH України Б.Є.Патон, 

В.В.Гончарук, С.В.Комісаренко, Д.М.Гродзинський, П.Г.Костюк, 

Г.В.Єльська, Я.Б.Блюм, Є.В.Лебедєв, В.І.Грищенко, член-кореспондент HAH 

України А.А.Сибірний. 

Голова Секції хімічних і біологічних наук HAH України академік HAH 

України В.Д.Походенко у своїй доповіді основну увагу зосередив на 

об’єднанні зусиль відділень наук та установ Секції для вирішення 

найважливіших наукових і науково-технічних проблем міждисциплінарного 

характеру, участі установ у виконанні комплексних програм наукових 

досліджень, розвитку співробітництва з Академією медичних наук України 

та Українською академією аграрних наук, а також основних досягненнях 

установ Секції в галузі міжнародної співпраці. 

Зокрема, з ініціативи Секції хімічних і біологічних наук НАН України 

було затверджено одну державну програму, а також чотири комплексних 

програми наукових досліджень НАН України. Так, у виконанні Державної 

науково-технічної програми розроблення і впровадження технологій 

виробництва соєвих продуктів на 2005-2007 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 1166, взяли участь вчені                     

10 науково-дослідних інститутів НАН України, АМН України і МОЗ 

України, фахівці різних галузей, зокрема, харчової та машинобудівної 

промисловості. 

Також доповідачем було здійснено детальний аналіз структури та 

обсягів видавничої діяльності установ Секції, результатів їх кадрової роботи 

за звітний період, що дозволило виявити існуючі на сьогодні в цих областях 

проблеми. 

 Підсумовуючи свій виступ, академік HAH України В.Д.Походенко 

запропонував конкретні заходи з виправлення недоліків і вирішення наявних 

проблем, а також окреслив перспективи розвитку досліджень з сучасних 

напрямів хімії та біології. 

У співдоповідях академіків-секретарів Відділення хімії HAH України 

академіка HAH України В.В.Гончарука, Відділення біохімії, фізіології і 

молекулярної біології HAH України академіка HAH України 

С.В.Комісаренка, Відділення загальної біології HAH України академіка HAH 

України Д.М.Гродзинського відзначалось, що установи Секції за звітний 

період працювали плідно і результативно. Отримано низку важливих 

наукових результатів, що відповідають світовому рівню, вирішено ряд 



нагальних проблем у галузі агропромислового комплексу, медицини, 

комунального господарства та інших галузей економіки країни. Досягнуто 

певних результатів і у роботі з впровадження завершених розробок в різні 

галузі економіки України. Було наголошено, що багато установ Секції мають 

досить міцні міжнародні контакти з провідними науковими центрами 

зарубіжних країн.  

У виступах інших промовців йшла мова про виконання комплексних 

програм наукових досліджень НАН України, започаткованих Секцією 

хімічних і біологічних наук НАН України, та отримані при цьому найбільш 

вагомі фундаментальні результати та науково-технічні розробки. 

Водночас було відзначено наявність у діяльності Секції, її відділень та 

установ низки недоліків та невирішених проблем. Недостатніми є темпи 

підготовки докторів наук. Рівень впровадження у практику завершених 

прикладних розробок, в цілому, залишається недостатнім і не відповідає 

можливостям установ Секції та вимогам сьогодення. Незначними 

залишаються кількість ліцензій, проданих установами Секції за кордон, а 

також зарубіжних патентів, отриманих в установах біологічних відділень 

Секції. Керівництво низки установ Секції не приділяє належної уваги 

збільшенню позабюджетних надходжень, що особливо важливо в нинішніх 

умовах фінансової кризи. 

Сьогодні перед установами Секції постають завдання своєчасної 

актуалізації тематики фундаментальних досліджень відповідно до тенденцій 

розвитку світової науки, оперативного розв'язання проблем 

агропромислового комплексу, впровадження енергозберігаючих технологій, 

медицини, екології. Для цього необхідно шукати нові підходи до організації 

наукових досліджень, нові форми для втілення результатів цих досліджень в 

практику. 

На закінчення Президія HAH України ухвалила відповідне рішення. 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про Угоду 

про співробітництво у створенні Міжнародного інноваційного центру 

нанотехнологій країн СНД; про Звіт про діяльність Національної академії 

наук України у 2008 році; про організацію третього Всеукраїнського 

фестивалю науки; було розглянуто низку кадрових питань та прийнято 

рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук України 

тощо. 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


