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Інститут є провідною науково-дослідною установою України в галузі
лісового й мисливського господарства та агролісомеліорації. Це визначає
особливо важливу його роль у сучасних умовах, коли в Україні, і загалом на
планеті зростає роль лісу як основного природного компонента, що стабілізує
негативні процеси в довкіллі.
Стратегія функціонування та розвитку інституту повинна бути спрямована
на подальше удосконалення наукових засад збереження й відтворення
українських лісів на принципах сталого розвитку. У сучасних умовах гостро
постають проблеми, пов’язані з необхідністю реформування лісової галузі,
переорієнтацією ведення лісового господарства відповідно до європейських
стандартів, внесення радикальних змін до системи лісоуправління й сучасної
лісогосподарської практики, перегляду нормативно-правової бази з ведення
лісового господарства, розроблення наукових засад національної лісової політики
з огляду на трансформацію соціально-економічних відносин у державі, а також
глобальну зміну клімату.
Це обумовлює гостру необхідність вирішення низки актуальних наукових
проблем, що визначатимуть перспективну тематику науково-дослідних робіт
інституту.
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Держлісагентством України. Вона охоплює широке коло питань, пов’язаних
практично з усіма аспектами лісогосподарської діяльності.
Виходячи із зазначеного, я і надалі спрямовуватиму свої зусилля на
підтримку та подальший розвиток актуальних і важливих напрямів лісівничої
науки в УкрНДІЛГА, залучення нових джерел фінансової підтримки установи.
Відповідно до Статуту УкрНДІЛГА, Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» та інших законодавчих актів, які регулюють
діяльність науково-дослідної установи, враховуючи перелік обов’язків директора,
намагатимуся спрямовувати свою діяльність на виконання таких завдань:
1.
Удосконалення тематики науково-дослідних робіт (НДР) і механізму
впровадження закінчених науково-дослідних розробок.
Тематика НДР повинна бути гнучкою, враховувати необхідність вирішення
гострих лісівничих проблем. Вона повинна бути узгоджена зі структурою
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наукових лабораторій інституту. Вважаю, що в структурі НДР необхідно
збільшити частку фундаментальних досліджень. Ініціюватиму розроблення та
затвердження нового «Положення про порядок формування тематики та контроль
за виконанням наукових досліджень підвідомчими науковими установами
Держлісагентства України». Згідно зі ст. 48 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (2016) у цьому Положенні необхідно передбачити
можливість базового бюджетного фінансування інституту.
Важлива роль належить прикладним дослідженням, які повинні бути
спрямовані на невідкладне наукове вирішення актуальних проблем, зокрема тих,
що постають перед конкретними лісогосподарськими підприємствами.
Необхідно також розробити новий механізм впровадження наукової
продукції інституту, який би передбачав економічну зацікавленість у
впровадженні цієї продукції як інституту, так і конкретного підприємства.
Також ініціюватиму перед Держлісагентством питання щодо доцільності
спрямування до 0,5 % чистого доходу від реалізації продукції цих підприємств на
наукові дослідження та впровадження їхніх результатів у виробництво. Це
сприятиме ширшому та ефективнішому впровадженню наукових розробок та
інноваційних технологій у лісове господарство України.
2.
Збереження і розвиток науково-технічного потенціалу УкрНДІЛГА.
Свою діяльність спрямовуватиму на:
• забезпечення максимально можливого фінансування інституту (шляхом
збільшення кількості договорів на виконання науково-дослідних робіт і
надання послуг, залучення інвестицій, зокрема іноземних, для
проведення досліджень, розвитку наукової інфраструктури тощо);
• зміцнення та подальший розвиток дослідної мережі УкрНДІЛГА;
• подальше оновлення матеріально-технічної бази, лабораторного
обладнання (зокрема для проведення молекулярно-генетичних та
біотехнологічних досліджень), придбання вимірювальних приладів для
проведення польових робіт, застосування геоінформаційних технологій,
сучасного
інформаційного,
комп’ютерного
та
програмного
забезпечення, придбання експедиційного транспорту для проведення
польових досліджень, оновлення машино-тракторного парку дослідної
мережі тощо;
• відновлення втрачених і формування нових наукових напрямів з
лісовпорядкування й таксації, фізіології та біохімії рослин,
фітопатології, мікології, гідрології, лісової типології тощо;
• вирішення соціально-побутових проблем співробітників інституту,
покращення їхніх умов праці;
• забезпечення подальшого функціонування при інституті спеціалізованої
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вченої ради із захисту кандидатських дисертаційних робіт, здійснення
необхідних заходів щодо відкриття спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських дисертаційних робіт за спеціальністю «Лісове
господарство»;
• підвищення професійного рівня кадрового складу інституту, сприяння
стажуванню науковців у науково-дослідних установах розвинутих
європейських країн та їхній участі в міжнародних програмах і грантах.
3.
Запровадження системи заохочувальних заходів для науковців
інституту.
Ці заходи враховуватимуть:
• індекс цитованості науковців у системі міжнародних наукометричних
баз даних;
• написання монографічних праць;
• знання англійської мови, підтверджене сертифікатом рівня не нижче В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
• підготовку та захист кандидатських і докторських дисертаційних робіт;
• отримання патентів на винаходи, свідоцтв на виведені сорти лісових
видів;
• активність науковців щодо укладання господарських договорів на
виконання НДР і надання послуг;
• участь у виконанні завдань поза основною науковою діяльністю
(підготовку відповідних пропозицій, наукових та експертних висновків,
рецензій; термінове розроблення документів на замовлення
Держлісагентства України та інших органів влади тощо);
• участь науковців у міжнародних програмах, грантах, конференціях
тощо.
Для реалізації заохочувальних заходів буде утворено цільовий фонд
преміювання, розмір якого визначатиметься на загальних зборах трудового
колективу інституту.
4.
Рекламування розробок інституту та його діяльності.
Для рекламування розробок і пропагування досягнень інституту вважаю за
необхідне утворення відповідних демонстраційних наукових полігонів як у
системі дослідної мережі УкрНДІЛГА, так і в лісовому фонді підприємств галузі.
Ці полігони повинні презентувати новітні інноваційні технології господарювання
і бути модельними та взірцевими.
Вважаю за необхідне також покращити роботу сайту інституту, ширше
висвітлювати на ньому результати поточної діяльності УкрНДІЛГА.
Ініціюватиму започаткування нових видань інституту, зокрема:
• наукового видання Наукової ради з проблем лісівництва і лісознавства
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при Відділенні загальної біології НАН України «Проблеми
лісознавства» з подальшим його включенням до переліку фахових
видань України (згідно з Постановою Президії НАН України від
29.11.2012 № 246 базовою установою Наукової ради визначено
УкрНДІЛГА);
• наукового видання «Лісівнича наука – виробництву», в якому
наводитиметься анотований перелік закінчених наукових розробок
інституту.
Першочерговим завданням для себе вважаю здійснення необхідних заходів
щодо перереєстрації фахового збірника «Лісівництво та агролісомеліорація» з
перспективою подальшого його включення до міжнародної наукометричної
бази Scopus.
Зважаючи на унікальну історію УкрНДІЛГА, ініціюватиму створення в
інституті музею, який би демонстрував етапи розвитку, діяльність співробітників
та наукові здобутки установи.
Важливим також має стати проведення у 2020 році великої міжнародної
конференції, присвяченої 90-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА.
5.
Сприяння інтеграції УкрНДІЛГА до світового наукового простору.
Вважаю за необхідне здійснити систему заходів щодо посилення ролі
УкрНДІЛГА в EFI та IUFRO як члена цих міжнародних організацій. Також
сприятиму активнішій участі науковців інституту в міжнародних програмах і
грантах, конференціях, семінарах, симпозіумах тощо.
Для тіснішої міжнародної співпраці вважаю за необхідне активізувати
діяльність щодо укладання договорів про співробітництво між інститутом і
науково-дослідними установами лісівничого профілю європейських країн.
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