
1 

 

Доповідь президента НААН 

академіка НААН  Я.М. ГАДЗАЛА 

 

 

«Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук 

України за 2019 рік та основні завдання на перспективу» 

 

 

 

Високоповажні члени Академії! 

Шановні запрошені, учасники Загальних зборів! 

 

Рік, що минув, був насичений багатьма важливими подіями в 

житті Національної академії аграрних наук України. Протягом 

минулого року, як попередніми роками, ми працювали під 

прискіпливою увагою Уряду, парламенту країни, міжнародних 

експертів, засобів масової інформації та суспільства в цілому.  

Впевнені, що саме за рахунок науки  Україна, одна з найбільших 

аграрних держав в Європі, стане світовим лідером виробництва та 

експорту продовольства. 
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Підсумки минулого року, перспективи розвитку досліджень 

детально розглянуто Загальними зборами галузевих Відділень. 

Дозвольте обмежитися лише прикладами найвагоміших результатів і 

зосередити вашу увагу на окремих принципових питаннях діяльності 

Академії. 

Шановні колеги! 

(слайд 2) У ВІДДІЛЕННІ ЗЕМЛЕРОБСТВА, МЕЛІОРАЦІЇ та 

МЕХАНІЗАЦІЇ 

 

(слайд 3)  Розроблено грунтово-екологічну картосхему 

чорноземних (темнозабарвлених) ґрунтів України за градаціями 

принципово нового універсального діагностичного показника 

(критерію) для чорноземних (темнозабарвлених) ґрунтів світу, який 

представляє відношення  вмісту органічного вуглецю в шарах 0-30 см 

і 30-100 см. Картосхема гармонізована  з вимогами Міжнародної 

мережі чорноземів, дає об’єктивне уявлення  про частку  

чорноземних ґрунтів у Європі і світі в цілому.   

Оновлено електронний атлас карт властивостей ґрунтів України, 

який доповнено 10 новими картами з їх детальним описом. 
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Розроблено методику комплексного обстеження зрошуваних, 

вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів. 

 Запропоновано комплекс заходів щодо попередження і усунення 

фізичної деградації на орних землях України та систему 

бездеградаційного землеробства. Розроблено  спосіб отримання 

органо-мінеральних добрив із природної сировини та комплексних 

мінеральних добрив. 

 

(слайд 4) Обґрунтовано концептуальні засади інноваційного 

розвитку сільських територій України в контексті адаптації аграрної 

політики до вимог і стандартів ЄС. Окреслено сучасні організаційно-

економічні та інституційно-правові засади організації збалансованого 

землекористування сільських територій за врахування процесів 

децентралізації. 

Розроблено ґрунтозахисні агротехнології вирощування 

сільськогосподарських культур в адаптивно-ландшафтній системі 

землеробства.   

Запропоновано наукові принципи хімічної меліорації кислих 

ґрунтів та оптимізації системи удобрення сільськогосподарських 
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культур. Зокрема, розрахунок дози внесення біогенних і 

лужноземельних елементів здійснюється за видовим генотипним 

співвідношенням їх вмісту в основній і побічній продукції культури, 

беручи за основу дозу азоту, що є в дефіциті на кислих ґрунтах.  

 

(слайд 5)  Встановлено головні умови формування стабільного 

землеробства та збереження родючості ґрунтів за органічного 

землеробства. Опрацьовано систему технологічних заходів з 

вирощування сільськогосподарських культур у контексті вимог 

органічного виробництва продукції.  

Здійснено аналіз агрохімічного та екотоксикологічного стану 

дигестатів біогазових установок. Проведено комплексну еколого-

агрохімічну оцінку органічних добрив на основі відходів енергетичної 

промисловості та визначено їхню придатність для застосування в 

органічному землеробстві.  

Розроблено інноваційний інструментарій впровадження заходів 

з охорони та раціонального використання земель. 
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(слайд 6)  Розроблено систему дозування і транспортування насіння 

сільськогосподарських культур грунтообробнопосівних комплексів. Разом з 

машинобудівним підприємством розроблено і виготовлено дослідно-

промисловий зразок вітчизняного багатоопераційного технічного засобу 

для одночасного обробітку грунту, адресного внесення добрив і висіву 

насіння. 

Виготовлено дослідно-промисловий зразок протруювача 

безперервної дії для пошарової обробки насіння 

сільськогосподарських культур захисними і стимулюючими 

препаратами, що дає змогу зменшити на 15% витрати препаратів та 

покращує санітарно-гігієнічні умови праці обслуговуючого персоналу. 

Визначено раціональні параметри однодискових висівних 

апаратів пневматичної сівалки для трьохстрічкової сівби 

дрібнонасінних овочевих культур.  

Виготовлено дослідно-промисловий зразок автоматизованого 

ультрафіолетового очищувача повітря тваринницьких приміщень, 

який забезпечує знезараження повітря аміаком не менше 30%, 
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бактерицидну ефективність - 92,2%, скорочення витрат 

енергоресурсів на опалення - до 80%. 

 

(слайд 7) В галузі біологізації захисту рослин розроблено методи 

і методики розведення ентомокультур, нові технології виробництва 

мікробіологічних препаратів, діючи зразки устатковання для 

виробництва біопрепаратів. 
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(слайд 8) Спільно з експертами Світового банку і ФАО 

розроблено Стратегію зрошення та дренажу в Україні до 2030 року, 

яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України.   

Стратегія передбачає здійснення інституційної реформи, 

внесення змін і доповнень до діючого законодавства, а також 

відновлення зрошення на Півдні України на площі 1,0-1,2 млн га та 

водорегулювання на Поліссі на площі біля 1,0 млн га.    

Концепцію реформування управління водними ресурсами 

розроблено спільно з фахівцями Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України, Глобального водного партнерства Україна, 

Держводагентства України.  

Розроблена система управління зрошенням «Полив онлайн» 

дозволяє здійснити вирішення важливих практичних задач 

економічної оптимізації: знаходження оптимальних строків і норм 

поливів, норм внесення добрив та хіммеліорантів, підбір оптимальних 

сівозмін та засобів захисту рослин, що забезпечували б максимальний 

прибуток на основі сформованих баз даних і знань для різних умов 

ведення сільського господарства в Україні. 
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(слайд 9)  Розроблено та науково обґрунтовано короткоротаційні 

сівозміни з різним насиченням зерновими і технічними культурами та 

удосконалено технології їх вирощування, що базуються на 

мінімізованих системах основного обробітку ґрунту, які сприяють 

найбільш раціональному використанню елементів мінерального 

живлення і вологи та забезпечують позитивний баланс гумусу. 

Розроблено та впроваджено у виробництво інтенсивні системи 

зрошуваного землеробства, які базуються на використанні 

інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур 

з оптимізацією способів поливу (дощування, краплинного і 

підґрунтового) та ресурсозберігаючих і ґрунтозахисних режимів 

зрошення, систем удобрення, які дозволяють раціонально 

використовувати ґрунтову вологу та поливну воду, забезпечуючи 

зменшення зрошувальної норми на 30%.  

 

(слайд 10)  Удосконалено еколого-економічний інструментарій 

управління еколого-збалансованим аграрним виробництвом. 

Запропоновано підхід до функціонування інструментів управління в 

системі еколого-збалансованого аграрного виробництва, що налічує 
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три етапи: проектування; реалізацію; контроль. Визначено сутність 

стратегічного управління екологічною безпекою в аграрному секторі 

виробництва.  

Розроблено методику прогнозної оцінки впливу змін клімату на 

продуктивність агроекосистем з використанням оперативних і 

ретроспективних даних космічних знімань сучасних супутникових 

систем і статистичних даних і методів регресійно-кореляційного 

аналізу. Дана методика полягає у зменшенні витрат на отримання 

прогнозної оцінки впливу змін клімату на урожайність 

сільськогосподарських культур. 

  

(слайд 11)   Обґрунтовано залежність біологічної дегуміфікації 

ґрунтів від використання мінеральних систем удобрення 

сільськогосподарських культур; при цьому нівелювання негативного 

впливу мінерального азоту досягається за дії та післядії свіжої 

органічної речовини, кількість якої обумовлюється дозами туків і 

співвідношенням у ній вуглеводу / азоту. 

Розроблено модель оптимізації азотного мінерального 

удобрення сільськогосподарських культур за показниками 
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продуктивності азотфіксації і втрат азоту (закису азоту) у ході 

процесу біологічної денітрифікації, що дозволяє визначити межі 

екологічно допустимого азотного мінерального удобрення 

сільськогосподарських культур. 

 

(слайд 12)   Встановлено показники динаміки лабільного та 

водорозчинного гумусу залежно від систем основного обробітку 

ґрунту, удобрення культур та попередників; параметри виносу 

поживних речовин бур’яновими угрупуваннями; сформовано науково-

обґрунтовану інформативну базу даних з фітосанітарного стану 

посівів у сівозмінах; розроблено: методичні рекомендації щодо 

застосування на схилових землях Передкарпаття високоефективних 

еколого-стабілізуючих систем основного обробітку ґрунту.   



11 

 

 

(слайд 13)  Розроблено теоретичні основи удосконалення 

селекційного процесу за використання інформаційних баз даних і 

запропоновано параметрично-статистичної платформи оцінки 

основних ознак та стійкості до несприятливих факторів довкілля 

вихідного матеріалу робочої селекційної колекції хмелю звичайного  

в умовах Полісся. 

  Розроблено методи оздоровлення рослин хмелю від вірусних 

хвороб на етапах вирощування мікросаджанців in vitro та саджанців з 

живців. Розроблено способи прискореного розмноження хмелю, 

одержаного  з культури in vitro та стимулювання розмноження 

регенерантів хмелю, вирощених з апексів in vitro.  
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(слайд 14)  За результатами моніторингу стану екосистем 

Біосферного заповідника «Асканія-Нова» підготовлено 37-й том 

«Літопису природи», де висвітлено закономірності динаміки 

чисельності, структуру популяцій, ритми розвитку фонових та 

рідкісних видів.  

Встановлено поточний стан і структуру рослинності заповідного 

степу; структурно-функціональні зміни степового орнітокомплексу.    

Проаналізовано актуальний стан і структуру колекції голонасінних 

старого арборетуму дендропарку «Асканія-Нова», зміни її 

таксономічного складу і ландшафтно-просторової організації.    

Визначено біотичні та антропогенні фактори, ступінь їх впливу на 

територіальний перерозподіл птахів водно-болотного комплексу на 

штучних водоймах зоопарку "Асканія-Нова"; основні екобіологічні 

особливості козла гвинторогого і барана гривастого, інтер’єрні 

показники оленя плямистого, проведено оцінку еколого-

паразитологічного стану зебр.  
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(слайд 15) У ВІДДІЛЕННІ РОСЛИННИЦТВА 

 

(слайд 16)  Створено бази даних:  генотипів алельних станів 

маркерів генів стійкості до збудників хвороб;   розвитку та поширення 

основних шкідливих організмів. 

 Ідентифіковано присутність пшенично-житніх транслокацій, що 

несуть гени стійкості до хвороб і шкідників у сортів пшениці м`якої.  
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Підготовлено: «Прогноз фітосанітарного стану агроценозів та 

рекомендації щодо захисту сільськогосподарських культур від 

шкідників у 2020 р.» та «Методичні рекомендації щодо застосування 

феромонних пасток для виявлення регульованих та шкідливих 

організмів на території країни».  

Створено електронну «Базу багаторічних даних динаміки 

заселення сільськогосподарських культур домінуючими шкідниками» 

та електронні карти вогнищ обмежено поширених карантинних 

організмів. 

 

(слайд 17)  На державне сортовипробування передано  89 

сортів та гібридів сільськогосподарських культур, а 90 занесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні. 

Дослідження селекціонерів були спрямовані на створенням 

сучасних високопродуктивних вітчизняних сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур на рівні світових стандартів  в умовах  

зміни клімату.  Створено сорт пшениці м’якої озимої універсального 

типу Удача одеська, середня врожайність якої становить 8,4 т/га, сорт 
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ячменю ярого  Істр з урожайністю -  7,0 т/га, сорт тритикале озимого 

Єгор з урожайністю зерна 12,5 т/га та інші. 

 

(слайд 18)  Впроваджено у селекційний процес метод 

матроклінної гаплоїдії із використанням генетичного маркування, що 

забезпечує скорочення терміну гомозиготизації ліній до двох-трьох 

років і зменшення циклу створення комерційних гібридів до п’яти-

семи років замість 10-12. Оптимізовано методику синтезу подвоєних 

гаплоїдів. Визначено умови ефективного синтезу власних 

гаплоіндукторів, що  сприятиме поширенню методу матроклінної 

гаплоїдії в Україні.   

Оптимізовано зональну структуру гібридного складу кукурудзи 

вітчизняних селекційних центрів, виявлено найбільш адаптивні 

біотипи культури для різних зон та рівнів інтенсифікації їх 

вирощування, які забезпечують підвищення продуктивності на 15–25 

% та зменшення витрат на післязбиральне досушування зернової 

продукції на 10–15 %.  

Створено 8 гібридів кукурудзи та гібрид сорго цукрового. 
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(слайд 19)  Проведено аналіз 25 тис. селекційних зразків олійних 

культур (соняшнику, льону олійного, ріпаку, гірчиці,), з яких виділено 

420 джерел стійкості до збудників хвороб, донорів високого вмісту 

окремих жирних кислот. Досліджено расовий склад популяцій  вовчка 

в Україні. Виділено 15 зразків високостійких до вовчка 

найвірулентніших фізіологічних рас, розповсюджених в Україні. 

Зразки залучено до селекційного процесу для практичного 

використання  при створенні нових високостійких гібридів соняшнику. 

 Розроблено та впроваджено: 11 екологічно безпечних, 

енергоощадних технологій виробництва та технологічних прийомів 

післязбиральної доробки насіння нових гібридів і сортів олійних 

культур, які забезпечують високі показники якості насіння та 

підвищують рівень врожайності на 10-15 %.  

За результатами селекційної роботи у 2019 році до Реєстру 

занесено 25 сортів та гібридів  олійних культур, із яких 18 – 

соняшнику. 
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(слайд 20)  Розроблено технології вирощування біоенергетичних 

культур (міскантус, свічграс, енергетична верба, тополя та павловнія) 

для виробництва біопалива з урахуванням родючості ґрунтів, зокрема 

на маргінальних землях. 

Оцінено 45 стерильних ліній сорго та виділено кращі лінії за 

комбінаційною здатністю серед сорго цукрового, сорго віникового та 

сорго звичайного. Виділено донори високої продуктивності, 

підвищеного вмісту розчинних вуглеводів, посухостійкості, 

жаростійкості та інших важливих ознак. Створено новий стерильний 

сухостебловий гібрид сорго цукрового Пілетний. Вивчено вплив 

сортових особливостей та строків збирання на енергетичну 

продуктивність цукрового сорго.  
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(слайд 21) Розроблено: експрес-метод визначення оптимальних 

строків збирання бульб на основі йодної реакції з рослинним соком;  

елементи технологічного процесу розмноження оздоровленого 

біотехнологічними методами вихідного матеріалу картоплі за 

використання двоврожайної культури в ґрунтово-кліматичних умовах 

Степу України.  

Створено та передано  до Державного сортовипробування 

середньоранній сорт картоплі Медея, який резистентний до 

картопляної цистоутворюючої нематоди, звичайного раку картоплі та 

вірусних хвороб. До Державного реєстру у 2019 році занесено п’ять 

сортів картоплі.   

В умовах Західного Полісся України удосконалено технологію 

органічного виробництва картоплі з елементами біологічного захисту. 

Економічна ефективність від її впровадження становить  47,2-45,9 

тис. грн/га, а рентабельність - 236,8-239,2 %. 
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(слайд 22) Розроблено спосіб одержання мутантних форм 

помідора з генною чоловічою стерильністю. Оптимізовано комплексну 

систему лабораторних методів для експрес-оцінки і добору 

селекційного матеріалу помідора в культурах in vivo на рівні 

чоловічого гаметофіту та in vitro за ознаками стійкості до хвороб та 

екстремальних чинників навколишнього середовища.  

Передано на експертизу гібрид баклажана Сердолік F1; сорти 

салату посівного листкового Вишиванка і Лель та посівного 

стеблового Лелека з високим рівнем урожайності та підвищеним 

вмістом біологічно-активних речовин. Розроблено методи 

альтернативної системи виробництва овочів, концепцію формування 

природоохоронних ґрунтозахисних систем землеробства в овочевих 

агроценозах, регламенти застосування озону за підготовки 

посадкового матеріалу часнику. 
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(слайд 23) Визначено морозостійкість 310 сортів і гібридів 

плодових, ягідних, горіхоплідних і декоративних культур методом 

лабораторного випробування низькими температурами (зокрема від 

мінус 16 до мінус 35
 
˚С) для надземної частини рослин яблуні, груші, 

черешні, вишні, абрикоси, аличі, лохини, жимолості, малини, ожини, 

смородини, обліпихи, шовковиці, хурми, винограду та ін., виділено 

найбільш морозостійкі сорти та форми. 

Лабораторними і польовими методами на фоні сортів еталонів 

визначено високу посухостійкість гібридної форми чорної смородини, 

сортів жимолості, лохини  та аґрусу. 

Утримується та поповнена колекція ягідних культур. У культурі in 

vitro утримуються 30 сортів суниці, 8 – жимолості, 16 – ожини, 24 –  

малини, 4 – аґрусу, 2 – смородини, 6 – лохини, 2 – сливи, вишні і 

черешні. 
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(слайд 24) Створено нові сорти промислових конопель  

Гармонія, Миколайчик (насіннєвого напряму),  Артеміда (харчового 

використання) та Вік (з підвищеним вмістом канабігеролу), що 

вирізняються високою урожайністю насіння, підвищеним вмістом олії 

та не поступаються сорту стандарту за продуктивністю стебел. Крім 

цього, сорт Вік має ще й гарні терапевтичні властивості.    

На державне сортовипробування передано сорти льону-

довгунця Усівський, Сіверський, Універсал, Чароїд. 

Розроблено:  способи розмноження рослин  конопель і  льону з 

насіння з низькою схожістю та життєздатністю,  використанням 

технології in vitro; технологічну схему комплексної переробки насіння 

промислових конопель.  
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(слайд 25)  Розроблено і впроваджено (на  сортах Загрей і Рубін 

Таїровський) модель формування продуктивності винограду в умовах  

зміни клімату, яка дає можливість визначити вплив кліматичних змін  

на ареал поширення та потенційну продуктивність винограду до 2050 

року. 

Створено сорти складного видового походження з високим рівнем 

адаптивності для виробництва високоякісних місцевих вин України.  

Оптимізовано детекцію збудника бактеріального раку винограду 

методом ПЛР в реальному часі. У міжнародний генобанк передано та 

зареєстровано зразок гену білку оболонки вірусу коротковузля 

винограду. 

За результатами оцінки генетичного різноманіття винних дріжджів 

передано один зразок винних дріжджів до американської колекції 

мікробних культур та три штами до генетичного банку Японії.  
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(слайд 26)  Сформовано параметричну базу даних 

господарсько-цінних ознак колекційного матеріалу та виділено 

перспективний селекційний матеріал кормових культур і багаторічних 

трав з високою кормовою і насіннєвою продуктивністю, зимо- і 

посухостійкістю, стійкістю до основних видів шкідників, хвороб і 

високою толерантністю рослин до несприятливих едафічних 

факторів, а також  сої з високим рівнем продуктивності насіння, 

скоростиглістю, посухостійкістю, стійкістю до розтріскування бобів та 

найбільш поширених хвороб, з підвищеним умістом протеїну, жиру та 

низьким умістом антипоживних речовин. 

У 2019 році до державного Реєстру занесено 8 сортів кормових  

культур.  
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(слайд 27) Отримано новий вихідний матеріал: генотипів 

пшениці озимої з генами, що впливають на підвищення у зерні вмісту 

білка, ключових мінералів та амілози у крохмалі; посухостійких ліній 

тритикале з білим колосом, високою виповненістю і натурою зерна;  

інтрогресивних лінії пшениці з крупним зерном і підвищеним вмістом 

білка; соняшнику з інтрогресованими генами стійкості до 

несправжньої борошнистої роси та сульфонілсечовинних гербіцидів. 

Розроблено та впроваджено оригінальні маркерні системи щодо 

ідентифікації алелів генів фотоперіодизму, стійкості до листової, 

стеблової, жовтої іржі, борошнистої роси, толерантності до вірусу 

жовтої карликовості ячменю, пшениці, генів дегідринів кукурудзи, гену 

самонесумісності у груші, генотипів озимого ячменю та інбредних 

ліній цукрових буряків за мікросателітними локусами,  сортів сої за 

генами синтезу конгліциніну, сортів нуту за локусами, пов’язаними зі 

стійкістю нуту звичайного до збудника фузаріозного в’янення.  
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(слайд 28)  Важливу роль у розвитку селекції с.-г. культур 

відіграє використання відомого у світі  Національного банку 

генетичних ресурсів України, який функціонує на базі Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Банк нараховує понад 149 тис. 

зразків рослин, які представлено більше 1700 видами, 540 культур. 

Щорічно Генбанк поповнюється,  у 2019 р. – на 1055 зразків.  

За біологічним статусом у генбанку переважають селекційні 

сорти –39,1%, з них 11,2% – селекційні сорти України. Важливою 

категорією генофонду є місцеві сорти та форми із зарубіжних країн – 

9,9% та  6,5% - з України. Лінії з ідентифікованими генами та їх 

комплексами дозволяють цілеспрямовано вести створення нових 

сортів рослин. Ця категорія генофонду налічує 3,4%. Дикі родичі 

культурних рослин представлені у генбанку 4,3%, у т.ч. 2,5 тис. 

вітчизняних. Вони є носіями цінних генів, що визначають стійкість до 

біотичних і абіотичних чинників та інших корисних властивостей. 
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(слайд 29)   Відповідно до вимог Державної фармакопеї України 

проведено ідентифікацію (макроскопічне та хімічне визначення), 

якісне та кількісне визначення вмісту біологічно активних речовин у 

сировині культивованих видів лікарських культур. 

Виділено перспективні зразки м’яти перцевої, кмину посівного, 

лопуху справжнього та беладони звичайної за основними 

господарсько-цінними ознаками; розроблено класифікатор ознак 

любистку лікарського; проведено мобілізацію вихідного матеріалу та 

сформовано колекцію роду  полин. 
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(слайд 30)  Проведено апробацію на придатність для 

поширення в Україні 416 нових експериментальних гібридів буряків 

цукрових. Впроваджено спосіб створення заміщених ліній з ядерним 

геномом закріплювачів стерильності цукрових буряків і новими 

стерильними цитоплазмами дикої форми буряків.  Виділено на основі 

індукції ембріокультури міжвидових гібридів буряків цукрових 

«толерантні» клони до гербіциду групи імідозолінонів.  

Отримано свідоцтва про державну реєстрацію гібридів цукрових 

буряків: Калинівський, Верхня, Черешневий, Барський, Охтирський. 

На державне сортовипробування передано два гібриди буряків 

цукрових:  Вільшанка та Сонячний.  
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(слайд 31)   У ВІДДІЛЕННІ ЗООТЕХНІЇ 

 

(слайд 32)  Дослідження в галузі зоотехнії виконані у 2019 році   

відповідно до пріоритетних наукових напрямів, визначених Кабінетом 

Міністрів України та Президією НААН, стосувалися вони геномної 

селекції, біотехнології відтворення, виробничих енерго- та 

ресурсозаощаджуючих технологій з мінімізованим впливом на 

довкілля,   збереження генофонду тварин тощо. 
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(слайд 33)    Розроблено методичні підходи з використання ДНК-

маркерів, асоційованих з рівнем прояву продуктивних ознак у маркер-

асоційованій селекції вітчизняних м’ясних порід свиней. 

Проведено аналіз ДНК-маркерів асоційованих із рівнем вияву 

молочних, відгодівельних і репродуктивних ознак та стійкості 

молочної худоби до інфекційних хвороб. 
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(слайд 34) Завершено створення і подано матеріали для 

Державної апробації заводської лінії Лідера в українській червоно-

рябій молочній породі. 

Встановлено позитивний вплив схрещування вівцематок 

вітчизняних порід з баранами м’ясних порід: забійний вихід зріс з 43%  

у чистопородних до 47,6% у помісних тварин. 

 

(слайд 35) Розроблено основні елементи технології і 

передпроектні рішення щодо будівництва  молочного підприємства 

на 140 корів із застосуванням для доїння робототехніки та ферми на 

25 і 50 корів для фермерського господарства з власною переробкою 

молока та виробництвом молочних продуктів. 
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(слайд 36) Розроблено енергоощадне обладнання для 

механічного, гідроструменевого, пневматичного та комбінованого 

повного перемішування гнойових стоків у діючих резервуарах 

накопичувачах горизонтальної, вертикальної, прямокутної, круглої 

форм глибиною 2–6 м, яке забезпечує їх повне перемішування. 

 

(слайд 37)  Розроблено систему комплексної оцінки елементів 

технології виробництва якісної свинини за критичними виробничими 

параметрами, а саме: вміст пісного м’яса в туші; активна кислотність;   
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вологоутримуюча здатність;  вміст протеїну і жиру у м’ясі; рівень 

вологи та температури плавлення жирової тканини;   

Розроблено методику і виготовлено експериментальний варіант 

камери очистки повітря у приміщеннях свинарських комплексів, яка 

має переваги над аналогами за вартістю, простотою у використанні 

та якістю очистки повітря тваринницьких приміщень. Виготовлено і 

успішно апробовано у приміщеннях свинарників-маточників 

лабораторний зразок аналізатора повітряного середовища (АПСЕ-7) 

для мультипараметричного моніторингу мікроклімату приміщень.  

 

(слайд 38) Створено високоточну модель опису основних 

закономірностей зв’язку між особливостями  годівлі корів і рівнем їх 

молочної продуктивності. Доведено, що застосування для годівлі  

корів повнораціонних кормосумішків дозволяє одержувати від них 

додатково  1,5-2,5 тис. кг молока порівняно з роздільною годівлею.  
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(слайд 39) Оптимізовано концентрацію амінокислот лізину та  

метіоніну з цистином у раціонах  молодняку овець, яка  забезпечує 

збільшення на 1,6 кг маси парної туші та  забійного виходу на 1,2 %. 

Виготовлено ефективні прототипи лікувально-профілактичних 

препаратів і кормових добавок, що здатні проникати в клітини, 

тканини і органи тварин та нормалізувати метаболізм. Отримано нові 

комплекси полімерних транспортерів з біологічно активними 

речовинами і лікарськими засобами з мінімальною цито- та 

органотоксичністю. 
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(слайд 40) Розроблено метод оцінки якості сперміїв і ембріонів 

тварин за різних режимів їх кріоконсервування та оптимальні дози 

наносполук у складі середовищ для заморожування. 

  Створено середовище для заморожування сперми баранів, що 

забезпечує збереження активності у 40,0 % сперміїв. 

 

(слайд 41) Визначено основні нормативно-технологічні 

показники інноваційних методів  використання кріобіотехнологій для 

штучного відтворення осетрових і лососевих риб в умовах 



35 

 

господарств індустріального типу та досліджено вплив процесу 

кріоконсервації за використання різних кріопротекторів на біохімічний 

склад сперми стерляді, азово-чорноморського та сибірського осетрів. 

 

(слайд 42)  Оновлено базу даних порід України в Європейській 

інформаційній системі біорізноманіття сільськогосподарських тварин 

(EFABIS) стосовно популяційних характеристик видів і порід тварин.  

Проведено аналіз кількісного складу мікропопуляцій автохтонних 

порід сільськогосподарських тварин та аналіз показників 

продуктивності.  

За системою оцінки Європейської асоціації з тваринництва 

(EAAP) встановлено поточні статуси (категорії) ризику кожної 

підконтрольної породної популяції тварин. Зокрема, у великій 

небезпеці втрати генофонду перебуває українська степова ряба 

порода свиней, в середній небезпеці – червона білопояса і українська 

степова біла породи свиней, гуцульська і новоолександрівська 

ваговозна коней і сокільська порода овець. В мінімальній небезпеці 

втрати генофонду перебувають білоголова українська порода великої 

рогатої худоби та українська степова біла порода свиней. 
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(слайд 43) У ВІДДІЛЕННІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

(слайд 44) Розроблено технології отримання антигенів і 

референс-сироваток та виділено новий епізоотичний ізолят вірусу 

ньюкаслської хвороби птиці. Отримано лабораторний зразок 

високоефективного діагностикуму.  
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Апробовано метод індикації вірусу блютангу з використанням 

ПЛР. Вивчено видо- та родоспецифічні генетичні маркери збудників 

емерджентних інфекційних захворювань дрібної рогатої худоби. 

Досліджено закономірності поширення та механізми утворення 

ензоотичних вогнищ африканської чуми свиней у євразійському 

нозоареалі. Розроблено технологічну карту критичних точок 

контролю АЧС у промисловому свинарстві України.  

Визначено еко-географічні особливості збудників економічно 

значимих вірусних інфекційних захворювань (корона-, герпес-, цирко-, 

та параміксовірусної етіології) сільськогосподарської птиці в різних 

регіонах України. Встановлено особливості поширення асоційованих 

вірус-бактеріальних інфекцій курей у птахогосподарствах. 

 

(слайд 45)   На основі  геоінформаційних технологій розроблено 

науково-практичні рекомендації щодо оцінки ризиків виникнення 

сибірки в Україні. Розроблено класифікацію спалахів цієї хвороби за 

ступенем небезпеки. 

Впроваджено науково-практичні рекомендації щодо 

профілактики антибіотикорезистентності у ветеринарній медицині та 
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діагностичні набори для диференційної діагностики африканської та 

класичної чуми свиней на основі ПЛР у режимі реального часу. 

Діагностикуми відповідають кращим європейським зразкам. 

Підписано Концепцію з реалізації завдань Програми зменшення 

біологічної загрози в Україні до 2025 року, якою передбачено надання 

технічної підтримки науковим установам ветеринарної медицини 

Академії з боку США.  

 

(слайд 46) У ВІДДІЛЕННІ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І 

ПРОДОВОЛЬСТВА 
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(слайд 47) Виконуються дослідження щодо вирішення 

економічних проблем аграрного сектору економіки, збалансованого 

аграрного виробництва на еколого-економічних засадах, питань 

формування національної продовольчої системи, удосконалення 

землеустрою в сучасних умовах.  

Зокрема, у Відділенні було розроблено: 

 Пропозиції до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної 

промисловості України до 2026 року. 

 Проекти Законів України та Пропозиції до удосконалення Законів 

України, які стосуються ринку земель сільськогосподарського 

призначення.  

 Також цілу низку стратегій та концепцій розвитку різних галузей 

АПК, Проектів законів і пропозицій органам державної влади, 

технологічних регламентів, умов, інструкцій, національних стандартів. 
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(слайд 48) Серед найвагоміших розробок 2019 року необхідно 

відмітити: 

- Українську модель обігу земель сільськогосподарського 

призначення, в якій запропоновано інструментарій капіталізації 

земельних активів та передбачено запровадження стимулів для 

інвестування. 

- Організаційно-економічну модель трансформації 

селянських господарств у сімейні ферми, що сприятиме  

підвищенню економічного інтересу господарювання і зростання 

доданої вартості в сільському господарстві. 
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(слайд 49) Розроблено: 

- Методику розробки бізнес-планів, яка дає змогу знизити 

фінансові ризики та підвищити прибутковість діяльності підприємств, 

підвищує ймовірність отримання інвестицій для розвитку бізнесу. 

- Алгоритми та програму розрахунків прогнозованих технологічних 

і техніко-економічних показників переробки коренеплодів цукрових 

буряків за даними їх хімічного складу. Дана розробка є основою для 

повного аналізу якості буряків цукрових як сировини для одержання 

цукру з огляду економічної ефективності їх переробки. 
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(слайд 50) Білково-жировий композит для раціонального 

харчування спортсменів на основі подрібненого насіння соняшнику, 

кунжуту та льону, який оптимізований незамінними амінокислотами, 

збагачений на омега-3 жирні кислоти.  

- Метод визначення сторонніх жирових домішок у соняшниковій 

олії, що дає змогу розрахувати масову часту свинячого та яловичого 

жирів у соняшниковій олії.  

 

(слайд 51) Розроблено Концепцію та проект створення 
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автоматизованої системи управління земельно-майновим 

комплексом Національної академії аграрних наук України. Робота у 

системі передбачена через електронний кабінет, який буде у кожного 

суб’єкта Академії. Це забезпечить підтримання даних системи у 

актуальному стані. 

 

(слайд 52) У ВІДДІЛЕННІ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПРЗВИТКУ 

 

(слайд 53) Для поетапного виконання Програми реалізації 



44 

 

Концепції реформування аграрної науки,  розвитку інноваційної 

інфраструктури було  створено за участі установ НААН, закладів 

вищої освіти України аграрного профілю, підприємств вітчизняного 

аграрного бізнесу та громадських аграрних організацій п’ять 

Міжрегіональних наукових центрів НААН: Північний, Південний, 

Східний, Західний та Центральний. 

 

(слайд 54) Було проведено низку заходів з налагодження роботи 

Міжрегіональних наукових центрів, зокрема: проведено установчі 

збори, обрано керівництво та затверджено нормативно-методичні 

матеріали їх діяльності; сформовано науково-координаційні ради та 

їх регіональні секції центрів; плани діяльності центрів на поточний рік; 

організовано та проведено наради з питань організації діяльності 

міжрегіональних наукових центрів. 
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(слайд 55)  Здійснено випробування - 467, трансфер - 532 

наукових розробок.  Інформаційно-консультаційний супровід 

впровадження інновацій забезпечувався шляхом  пропагування 

досягнень вітчизняної аграрної науки з використанням 

демонстраційних полігонів, модельних ферм, проведення на їх базі 

науково-практичних заходів, виставкової діяльності (проведено 1189 

заходів).    Поведено навчання понад 19 тис. фахівців АПК. 
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(слайд 56)   Також хотілось би відмітити, що Академія має 

наукові об’єкти, що мають статус національного надбання. Колекції, 

банки, фонди видань підтримувались і поповнювались протягом 

минулого року. 

 

(слайд 57)   Торік відповідно до пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і інноваційної діяльності в установах 

НААН за 46-ю програмами наукових досліджень Академії (ПНД) 

виконувалось 1420 завдань наукових досліджень, в тому числі 684 – 

фундаментальних, 623 – прикладних та 113 – пошукових, які 

затверджено Постановою Президії НААН. 
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(слайд 58)   Національна академія аграрних наук України є 

головним науково-методичним центром із наукового забезпечення 

високотехнологічного розвитку галузей агропромислового комплексу 

нашої держави. 

На початок 2020 року Академія об'єднувала 95 дійсних членів 

(академіки), 104 членів-кореспондентів, 32 іноземних і 22 почесних 

членів – провідних вчених аграрного профілю.  
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(слайд 59) Кадровий потенціал Академії, що працював над 

виконанням завдань ПНД у 2019 році складав 6302 особи, з них  3196 

науковців, у тому числі 381 докторів наук, 1394 кандидатів наук. 

 
(слайд 60)  Молоді учені - безцінний інтелект, без якого немає 

майбутнього України! Упродовж минулого року у 47 наукових 

установах НААН працювали Ради молодих учених, які сприяють 

підвищенню ефективності роботи молодих вчених, спеціалістів і 

аспірантів, розвитку наукових ініціатив.  

Із загальної кількості виконавців ПНД НААН кількість молодих 

учених у 2019 році становила 915 осіб, з них: докторів наук (віком до 

40 років) – 15, докторантів (віком до 40 років) – 12, кандидатів наук 

(віком до 35 років) – 212, аспірантів (віком до 35 років) – 333, вчених 

(віком до 35 років), які мають вищу освіту не нижче  магістерського 

рівня – 343 особи.  
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(слайд 61)  У 2011 році в Академії було започатковано Премію 

«ЗА КРАЩУ НАУКОВУ ДОПОВІДЬ МОЛОДОГО УЧЕНОГО НААН З 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ». В 

минулому році відбувся 9-й за рахунком Конкурс молодих учених 

НААН, переможці та теми їх доповідей наведено на слайді. 

 Також висунуто чотири роботи на здобуття щорічної премії 

Президента України для молодих вчених і дві роботи – на здобуття 

щорічної Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 

вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок. У 2019 р. Президія НААН за 

результатами проведеного конкурсного відбору рекомендувала 

Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 

призначити дві стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених, які успішно проводять наукові дослідження за пріоритетними 

напрямами, використовують сучасні методи досліджень і вже досягли 

вагомих результатів, та подовжити виплату 15 стипендій для 

молодих вчених – стипендіатів від Національної академії аграрних 

наук України. Також висунуто чотири кандидатури для участі в 
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конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених. 

 

(слайд 62) Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації 

наукових установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України, наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

державної атестації наукових установ» у 2019 р. 71 наукова установа 

НААН пройшла державну атестацію.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 р. № 

768 «Про результати державної атестації наукових установ» 

затверджено висновки про результати державної атестації наукових 

установ, зокрема:  

�� до І класифікаційної групи віднесено 17 наукових установ 

НААН (атестуються строком на п’ять років);  

�� до ІІ класифікаційної групи – 38 наукових установ НААН 

(атестуються строком на три роки); 

�� до ІІІ класифікаційної групи – 16 наукових установ НААН 

(атестуються строком на два роки). 
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Міжнародне наукове співробітництво 

(слайд 63) Підвищення рівня українського наукового потенціалу 

через реалізацію найкращих ідей, розвиток талантів, підтримку 

досліджень європейського і світового рівня має забезпечити 

конкурентоспроможність вітчизняної науки і, аграрної зокрема. 

Євроінтеграція має стати пріоритетом НААН у стратегії міжнародного 

співробітництва. Нині ЄС надає підтримку з інтеграції у Європейський 

дослідницький простір через програму «Горизонт–2020. Серед 

компонентів, прийнятних до напрямів міжнародного співробітництва 

інституцій НААН має кластери зі змін клімату, біоекономіки, 

природних ресурсів, сільського господарства, навколишнього 

середовища і харчових продуктів. Тож, Академія готує схеми 

взаємодії з закордонними партнерами за цими візіями. 

Національна академія аграрних наук України має визнаний у світі 

науковий потенціал і співпрацює з науковими установами 82 країн 

світу  

 НААН входить у понад 50 міжнародних наукових асоціацій та 

об’єднань. Вона є засновником Європейської спілки Академій 
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Аграрних Наук. У світі широко відомі наявні в нашій Академії унікальні 

банки генетичних ресурсів рослин, тварин та вірусів, які постійно 

використовуються для досліджень провідними науковими центрами 

світу!  

В минулому році активізувалося міжнародне співробітництво 

установ Академії. Ми маємо розуміти, що це реальний шлях доступу 

вітчизняних вчених до міжнародних баз інформації, знань і 

технологій. 

   

(слайд 64)   ВВііддооббрраажжеенннняямм  ммііжжннааррооддннооїї  ддііяяллььннооссттіі  єє  ссттааттииссттииччнніі  

ддаанніі::  ккііллььккііссттьь  ууггоодд––  222222,,  зз  нниихх  5522  ––  ууккллааддеенніі  уу  22001199  рр..,,  117700  ––  

ппррооллооннггоовваанніі;;  ггррааннттіівв  ––  2200..  ССууммаа  ннааддххоодджжеенньь  ззаа  ууггооддааммии  ссттааннооввииттьь  

1133,,99  ммллнн..  ггррнн;;  ззаа  ггррааннттааммии  ––  1100,,22  ммллнн..  ггррнн..  ЗЗааггааллььннаа  ввааррттііссттьь  ппррооєєккттіівв  

ззаа  ппррооггррааммооюю  ««ГГооррииззооннтт––22002200»»  119955,,88  ттиисс..  єєвврроо..    

    ЗЗддііййссннеенноо  116655  ввііддрряядджжеенньь  ((224400  ооссіібб)),,  ззооккррееммаа  4400  ссттаажжуувваанньь  ((5522  

ооссооббии))..  ВВччеенніі  ННААААНН  ббррааллии  ууччаассттьь  уу  9900  ккооннффееррееннццііяяхх,,  44  ккооннггрреессаахх,,  55  

ссииммппооззііууммаахх,,  66  ффооррууммаахх,,  99  ссееммііннаарраахх....  ЗЗ  ііннооззееммннииммии  ппааррттннееррааммии  

ввііддккррииттоо  22  ссппііллььнніі  ллааббооррааттооррііїї..  ННаа  ррооззввииттоокк  ссттррааттееггііїї  єєввррооііннттееггррааццііїї  

««ввііддккррииттаа  ннааууккаа»»  ААккааддееммііяя  ммааллаа  бб  ппооссііссттии  ччііллььннее  ммііссццее,,  ппееррееддууссіімм  іізз  
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ззааппрроовваадджжеенннняя  ддіідджжииттааллііззааццііїї  ґґррууннттіівв  ((ццииффррооввее  ккааррттуувваанннняя))  ттаа  

ууппррааввлліінннняя  ззееммееллььннииммии  рреессууррссааммии  ((ооццііннккаа  яяккооссттіі  ззееммеелльь,,  ггееооггррааффііччнніі  

ппрриивв’’яяззккии  ккооннккррееттнниихх  ддіілляянноокк,,  їїхх  ррееллььєєфф  іі  ттааккее  іінншшее)),,  ооссккііллььккии  ццее  

ппоовв’’яяззаанноо  іізз  ззааппрроовваадджжеенннняямм  вв  УУккррааїїнніі  ррииннккуу  ззееммеелльь  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя..  ППррііооррииттееттнниимм  ззааввддаанннняямм  ддлляя  

ННААААНН  єє  ппррииєєддннаанннняя  ддоо  ееккооллооггііччнниихх  ііннііццііааттиивв  ЄЄСС  ((EEuurrooppeeaann  GGrreeeenn  

DDeeaall)),,  ннаассааммппеерреедд  зз  ппииттаанньь  ззммііннии  ккллііммааттуу  ттаа  ддооллууччеенннняя  ддоо  ссттррааттееггііїї  

щщооддоо  ззббеерреежжеенннняя  ббііооррііззннооммааннііттттяя  ззаа  ппллаанноомм  ппееррееттввоорреенннняя  ЄЄввррооппии  ннаа  

ппеерршшиийй  уу  ссввііттіі  ккллііммааттииччнноо  ннееййттррааллььнниийй  ккооннттииннееннтт..  

  

ССППІІЛЛЬЬННІІ  ННААУУККООВВІІ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ  ЗЗ  ННААУУККООВВИИММИИ  УУССТТААННООВВААММИИ  

ННААНН  УУККРРААЇЇННИИ..  
(слайд 65) В умовах недостатнього рівня фінансування та з 

метою більш ефективного використання наявного інтелектуального 

потенціалу вчених установ НААН, а також для забезпечення більш 

високої результативності наукових досліджень значна кількість 

пріоритетних напрямів досліджень Академії виконувалась у тісній 

співпраці з 31-ю науково-дослідною установою Національної академії 

наук України, перелік яких наведено на слайді. 
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 Зокрема, спільні наукові дослідження проводились за окремими 

тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 р., а саме: фізіологія та генетика рослин; 

методи генетичної інженерії; нанотехнології і наноматеріали в 

галузях мікробіології, вірусології та ветеринарній медицині; проблеми 

кріобіології і кріомедицини; розробка і удосконалення методів 

діагностики та профілактики хвороб рослин і тварин; 

сільськогосподарська біотехнологія; розробка методів раціонального 

використання природних ресурсів і охорони довкілля в 

агропромисловому виробництві; нові технології в галузях АПК в 

умовах зміни клімату тощо.  

  

(слайд 66) Впродовж вже багатьох років функціонує Міжвідомча 

наукова рада НАН України та НААН з проблем агропромислового 

комплексу. На останньому її засіданні у 2019 році було розглянуто 

питання «Про стан та завдання наукового забезпечення 

збалансованого використання і управління ґрунтовими ресурсами в 

контексті євроінтеграційних процесів» підготовлене Національним 
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науковим центром «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені 

О.Н.Соколовського». 

 

(слайд 67) СПІВРОБІТНИЦТВО НАУКОВИХ УСТАНОВ НААН ІЗ 
ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У 2019 році в 16 наукових установах Академії функціонувало 67 

спільних наукових підрозділів, які було створено із 48 закладами 

вищої освіти III–IV рівнів акредитації. 

 Учені НААН разом із науково-педагогічними працівниками 

закладів вищої освіти виконували науково-дослідні програми та 

проєкти на підставі окремих угод. Упродовж 2019 р. наукові установи 

Академії виконували понад 130 науково-дослідних проєктів, участь у 

виконанні яких брали вчені 27 наукових установ Академії та понад 50 

закладів вищої освіти 

Основні напрями спільних досліджень установ НААН з колегами з 

інших академій, міністерств і відомств, вищих навчальних закладів 

наведено на слайді. 

Низка наукових установ Академії у 2019 р. залишалась науково-

експериментальною базою для проходження навчальної та 
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виробничої практики, підготовки курсових та дипломних робіт 

студентів закладів вищої освіти. На основі традиційної інтеграції 

навчального і наукового процесів з метою виявлення талановитої 

молоді з числа майбутніх магістрів значній кількості студентів 

випускних курсів закладів вищої освіти аграрного профілю 

надавалась можливість проводити науково-дослідні роботи на базі 

відповідних відділів і лабораторій наукових установ НААН з 

наступним залученням випускників магістратури для подальшого 

навчання в аспірантурі. Також частина випускників закладів вищої 

освіти аграрного профілю, які проходили виробничу практику в 

наукових установах НААН, влаштовувалась на роботу до відповідних 

профільних наукових установ для подальшого здійснення наукової 

діяльності. 

 

Пропагування наукової продукції  

(слайд 68) Упродовж 2019р. наукові установи НААН здійснювали 

пропаганду та рекламування наукових досягнень за всіма напрямами 

наукового забезпечення розвитку галузей АПК країни через 

експонування їх на міжнародних, всеукраїнських та регіональних 
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виставкових заходах, серед яких вирізняються такі: XXXІ Міжнародна 

агропромислова виставка «АГРО–2019»; ІX Міжнародна виставка 

«Зернові технології – 2019»; ІX Міжнародна виставка «Фрукти. Овочі. 

Логістика–2019»; XVІ Міжнародна агропромислова виставка 

«Агрофорум 2019»; X Міжнародна агропромислова виставка 

«Агропорт 2019»; ХХ Сільськогосподарська виставка «Фермер 

України – 2019» тощо. Крім того, наукові установи Академії брали 

активну участь у семінарах, круглих столах, які відбувались у рамках 

проведення означених виставкових заходів. 

 

Видавнича діяльність 

(слайд 69) Видавнича діяльність є одним з основних статутних 

завдань НААН як спосіб оприлюднення результатів наукових 

досліджень, спосіб представлення наукових здобутків світовій 

науковій спільноті та суспільству. З огляду на це, організація 

видавничої діяльності стає складовою інформаційної політики 

Академії, а відтак і засобом формування позитивного іміджу 

науковця, виховання поваги до наукової праці. 
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У 2019 р., відповідно до плану випуску наукових видань, вийшло з 

друку 12 номерів науково-теоретичного журналу «Вісник аграрної 

науки», спеціальний випуск журналу «Вісник аграрної науки», 

присвячений 130-річчю Інституту зрошуваного землеробства НААН, 3 

номери журналу англійською мовою «Agricultural science and рractice» 

(Сільськогосподарська наука і практика), 4 номери науково-

інформаційного бюлетеня завершених наукових розробок «Аграрна 

наука – виробництву», виготовлено 4 оригінал-макети 

Реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України». 

 Науковими установами Академії упродовж 2019 р. було видано 

157 найменувань книг, з них 149 – в Україні, 8 – в інших країнах; 96 – 

наукових журналів, 54 – міжвідомчих тематичних наукових збірники, 

46 – бюлетенів та 190 – методичних рекомендацій. Частина 

одержаних наукових розробок знайшла відображення у понад 4500 

наукових публікаціях у фахових виданнях України та інших країнах 

світу, в т.ч. й понад 260 наукових публікацій у журналах категорії А, 

тобто тих, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of 

Sciences. 

 Загальна кількість проведених науковими установами Академії у 

2019 році  конференцій, з’їздів, семінарів, конкурсів становила 1332. 
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(слайд 70) Уже 11років успішно функціонує Виставково-

інноваційний центр НААН, на якому щорічно демонструється 

понад 1200 кращих сортів і гібридів селекції установ НААН. Окрім 

того, щорічно науково-дослідними установами Академії закладаються 

власні демонстраційні полігони нових сортів і гібридів та технологій їх 

вирощування. Наприклад, в 2019 році було закладено 98 таких 

полігонів в 22 областях України. 

 

Фінансування діяльності НААН 
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(слайд 71) Наука є стратегічним ресурсом держави, 

найголовнішим чинником формування людського капіталу. Від науки 

залежить сучасна економіка, добробут населення, а також 

самореалізація кожної людини. Тому фінансування науки не можливо 

розглядати поза межами тих трендів, які нині ми маємо. 

Національна академія аграрних наук України, як державна 

установа, фінансується за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету, коштів спеціального фонду (власних 

надходжень) та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2019 рік» Національній академії аграрних наук України затверджено 

бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 335,1 млн грн. До 

спеціального фонду НААН у 2019 р. надійшло коштів у сумі 782,2 млн 

грн. Фінансування діяльності НААН за напрямами використання 

бюджетних коштів, а саме: фундаментальні наукові дослідження, 

прикладні наукові та науково-технічні розробки,   підготовка наукових 

кадрів, розвиток наукової інфраструктури НААН (витрати на 

утримання гуртожитку-готелю аспірантів), підготовка до друку і випуск 

наукових видань, збереження та розвиток об’єктів, що становлять 

національне надбання наведено на даному слайді. 

Більш детально питання “Про фінансове забезпечення та 

використання коштів у 2019 році в мережі Національної академії 

аграрних наук України” буде викладено у доповіді першого віце-

президента Академії Гладія Михайла Васильовича. 
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(слайд 72) Науковий внесок працівників наукових установ, 

державних підприємств та апарату Президії НААН у розвиток 

аграрної науки та виробництва високо оцінений Державою. Так, за 

2019 рік 9 працівників нагороджено орденами та медалями України, 4 

присвоєно почесні звання України, 15 нагороджено почесними 

грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 26 

отримали державні стипендії та премії, а 198 – було відзначено 

відомчими нагородами НААН – Почесною відзнакою, Почесною 

грамотою та Подякою. 



62 

 

 

 

Шановні учасники Загальних зборів! 

На завершення хотів би ще раз наголосити, що важливі та 

відповідальні завдання, які стоять перед українським суспільством, 

вимагають надання вітчизняній економіці соціального ринкового 

характеру, а відтак висувають нові вимоги до ефективнішого 

використання потужного вітчизняного наукового потенціалу. 

Дозвольте висловити впевненість, що Національна академія 

аграрних наук України, її установи, наукові колективи й надалі 

докладатимуть усіх зусиль для розвитку науки та вирішення тих 

завдань, які стоять перед нашою державою. 

 Мною лише окреслені окремі найвагоміші напрацювання 

Академії. Більш докладно їх розкрито у Звіті про діяльність НААН за 

2019 рік, який опубліковано та Вам надано для ознайомлення. 

Пропоную цей звіт схвалити. 
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(слайд 73)   Дякую за увагу! 

СЛАВА УКРАЇНІ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


