
М. Безуглий, академік НААН України: 

 «…Програма “Зерно України” <…> за рішенням уряду стала 

національним проектом.  Її реалізація дасть можливість Україні, починаючи з 

2017 р., вийти на виробництво 80 млн т зерна. Хочу відзначити плідну 

співпрацю в цьому напрямі з науковими установами Національної академії 

наук України (значну роль тут відіграв академік В. Моргун). Внесок учених 

НАН України у вирішення цієї проблеми важко переоцінити.   

Ідею створення нової глобальної стратегії України на світовому 

зерновому ринку було розглянуто 29 березня поточного року на загальних 

зборах НААН України. У контексті реалізації зазначеної ідеї Україні спільно 

з FAO потрібно розробити концепцію формування Фонду стратегічного 

запасу зерна при ООН і визначити місце й роль у ньому України, яка, за 

нашими оцінками, могла б щороку поставляти понад 10 млн т тільки 

продовольчого зерна до такого фонду. Ми сподіваємося на підтримку НАН 

України у формі доповіді Президента України на сесії Генеральної Асамблеї 

ООН з питань зернового регулювання економіко-фінансових катаклізмів, 

продовольчих, енергетичних ініціативи. Вважаємо, що цю ідею можна 

винести на міжнародний та екологічних проблем. Важливою є підтримка 

НАН України і в започаткуванні обговорення такої ідеї державними й 

громадськими органами, науковою спільнотою, у тому числі й у рамках 

проведення спільних заходів з відзначення 150-річчя від дня народження 

академіка В. І. Вернадського. 

Без подальшого розширення співпраці вчених двох академій не варто 

сподіватися на значні наукові успіхи, особливо у фундаментальних 

дослідженнях. Упродовж минулого року налагоджувалася координація між 

науковими центрами наших академій з питань біотехнології, фізіології 

рослин, ентомології, гербології, мікробіології, екології. 

Найтіснішу співпрацю було встановлено з Відділенням загальної 

біології Національної академії наук. Найважливішою подією 2011 р. в 

нашому співробітництві стало засідання президій двох академій з питання 

“Біотехнологія: шляхи розвитку і роль у вирішенні проблеми продовольчої 

безпеки держави”, на якому було дано високу оцінку дослідженням з цього 

напряму й ухвалено рішення з їх розширення» (Про досвід реформування у 
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