
ПРОТОКОЛ  № 1 
З А Г А Л Ь Н И Х  З Б О Р І В   

Н АЦ ІОН АЛ ЬН ОЇ  АК АД Е М I Ї  АГ Р АР Н ИХ  Н АУ К  У К Р АЇН И  

(проведених дистанційно)  
 

м.Київ                                         24 червня - 7 липня 2020 року    
 
 

 
Постановою Президії НААН від 24 грудня 2019 р. (протокол № 21) 

проведення засідання Загальних зборів НААН було призначено на 15–16 квітня 
2020 р. 

У порядку підготовки до засідання Загальних зборів НААН за планом заходів, 
затвердженим наказом НААН від 22.01.2020 р. № 5, та згідно з пунктом 14 Статуту 
Національної академії аграрних наук України оприлюднено оголошення про 
проведення засідання Загальних зборів НААН. Трудовими колективами наукових 
установ Академії делеговані наукові працівники для участі у засіданні Загальних 
зборів НААН.  

Однак у зв’язку із тимчасовою забороною проведення масових заходів, 
обумовленою запобіганням поширенню коронавірусу COVID19, постановою 
Президії НААН від 07 квітня 2020 р. (протокол № 5) “Про терміни проведення 
засідання Загальних зборів Національної академії аграрних наук України” 
відтерміновано засідання Загальних зборів Національної академії аграрних наук 
України до поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення дії заборони 
проведення масових заходів.  

 

Постановою Президії НААН від 17 червня 2020 р. (протокол № 8) було 
прийняте рішення про проведення засідання Загальних зборів НААН в 
дистанційному режимі впродовж 24 червня – 07 липня 2020 року з таким 
порядком денним: 

- Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 
2019 рік та основні завдання на перспективу (доповідає Я.М. Гадзало - президент 
НААН академік НААН); 

-  Про фінансове забезпечення та використання коштів у 2019 році в системі 
Національної академії аграрних наук України (інформує М.В. Гладій – перший віце-
президент НААН  академік НААН). 

 
Було надіслано учасникам засідання Загальних зборів НААН інформаційне 

видання “Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 
рік.- К.: Аграрна наука, 2020. - 574 с.”, проєкт постанови Загальних зборів НААН 
«Про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік» та 
бюлетень для голосування з оцінювання діяльності Національної академії аграрних 
наук України за 2019 рік.  

Також було розміщено на веб-сайті НААН доповідь президента НААН 
академіка НААН Я.М. Гадзала “Про підсумки діяльності Національної академії 
аграрних наук України за 2019 рік та основні завдання на перспективу” та 
інформацію першого віце-президента НААН академіка НААН М.В. Гладія “Про 
фінансове забезпечення та використання коштів у 2019 році в системі 
Національної академії аграрних наук України”. 

 
Учасникам засідання Загальних зборів НААН було запропоновано направити 

свої зауваження, пропозиції на електронну адресу НААН та профільного галузевого 
Відділення, а в бюлетенях для голосування щодо визнання діяльності 
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Національної академії аграрних наук України за 2019 рік задовільною зробити 
відповідні записи та відмітки і направити їх в Секретаріат Президії НААН. 

 
У складі нашої Академії зараз налічується 91 дійсний член (академік) і 

103 члени-кореспонденти. 

Відповідно до статті 17 (пункт 8) Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» науковими установами були делеговані для участі в засіданні 
Загальних зборів НААН 123 наукових працівники. 

 
Матеріали до Загальних зборів були надіслані: 

 
Дійсні члени (академіки) НААН: Адамчук В.В., Андрійчук В.Г., Балюк С.А., 
Балян А.В., Бащенко М.І., Безуглий М.Д., Бойко А.Л., Булгаков В.М., 
Булигін С.Ю., Бусол В.О., Вергунов В.А., Власенко В.М., Власов В.В., 
Влізло В.В., Гаврилюк М.М., Гадзало Я.М., Гайдуцький П.І., Гладій М.В., 
Головко А.М., Головко В.О., Городній М.М., Гриник І.В., Грициняк І.І., 
Гудков І.М., Даниленко А.С., Дзюбецький Б.В., Дроник Г.В., Єжов В.М., 

Жук В.М., Заришняк А.С., Ібатуллін І.І., Іващенко О.О., Калетнік Г.М., 
Камінський В.Ф., Кваша С.М., Кирик М.М., Кириченко В.В., Коваленко П.І., 
Ковтун С.І., Козир В.С., Кондратенко П.В., Коцюмбас І.Я., Кропивко М.Ф., 

Ладика В.І., Литвиненко М.А., Лифенко С.П., Лінчевський А.А., Луканін О.С., 
Лупенко Ю.О., Мазур Г.А., Малік М.Й., Медведєв В.В., Мельник Ю.Ф., 
Мельничук Д.О., Мельничук М.Д., Мельничук С.Д., Мусієнко М.М., 
Новаковський Л.Я., Панасюк Б.Я., Патика В.П., Петриченко В.Ф., Прістер Б.С., 

Рибалко В.П., Роїк М.В., Ромащенко М.І., Рубленко М.В., Рябоконь В.П., 

Саблук П.Т., Савченко Ю.І., Сайко В.Ф., Сахацький М.І., Седіло Г.М., 
Сичевський М.П., Снітинський В.В., Стегній Б.Т., Стельмах А.Ф., Тараріко О.Г., 
Терещенко В.К., Трішин О.К., Ушкаренко В.О., Федоренко В.П., Фурдичко О.І., 
Хареба В.В., Хвесик М.А., Хоменко І.І., Цвіліховський М.І., Черенков А.В., 
Шебанін В.С., Шпичак О.М. (90 чол.) 

Члени-кореспонденти НААН: Балаєв А.Д., Березовський М.Д., Бикін А.В., 
Бобро М.А., Бондар О.І., Бондарчук А.А., Борзих О.І., Бублик М.О., 

Вдовиченко Ю.В., Величко В.А., Вожегова Р.А., Войтюк Д.Г., Волкогон В.В., 
Волкодав В.В., Володін С.А., Волощук В.М., Галушко В.П., Герілович А.П., 

Герман В.В., Гізбуллін Н.Г., Гунчак В.М., Гуцуляк Г.Д., Демидов О.А., 
Добряк Д.С., Доля М.М., Дребот О.І., Дробот В.І., Дудар Т.Г., Єгоров Б.В., 
Жукорський О.М., Завгородній А.І., Захаренко М.О., Ібатуллін Ш.І., Ільчук М.М., 

Іонов І.А., Каленська С.М., Кириленко І.Г., Кирилів Я.І., Ківер В.Х., 
Кондратенко Т.Є., Кравчук В.І., Кулик М.Ф., Курило В.Л., Куцан О.Т., 

Кюрчев В.М., Лавриненко Ю.О., Лакида П.І., Левицький А.П., Лєндел М.А., 
Липчук В.В., Лихочвор В.В., Лобас М.Г., Лузан Ю.Я., Мазоренко Д.І. 

Мазуркевич А.Й., Макаренко П.М., Маменко О.М., Мандигра М.С., 
Надикто В.Т., Ничик С.А., Ображей А.Ф., Осташко Т.О., Патика М.В., 
Пелих В.Г., Полупан Ю.П., Польовий В.М., Приходько Ю.О., Прокопа І.В., 
Пугачов М.І., Пузік В.К., Ратич І.Б., Рижук С.М., Рубан С.Ю., Руденко Є.В., 
Сердюк А.Г., Сігарьова Д.Д., Сінченко В.М., Славов В.П., Соколов В.М., 
Сташук В.А., Супіханов Б.К., Танчик С.П., Тараріко Ю.О., Тарасюк С.І., Ткач В.П., 
Третяк А.М., Трускавецький Р.С., Ульянченко О.В., Ушкалов В.О., Файт В.І., 
Федоров М.М., Хомічак Л.М., Цвігун А.Т., Чеботар С.В., Черновол М.І., Чмирь 

С.М., Шевченко І.А., Юзефович А.Е., Яблонський В.А., Янсе Л.А., (101 чол.) 
 
Делеговані наукові працівники: к.т.н. Алієв Е.Б., д.с.-г.н. Поляков О.І. (Інститут 
олійних культур НААН); к.в.н. Ареф’єв В.Л., к.в.н. Болотін В.І., к.в.н. 
Коваленко Л.В., д.в.н. Музика Д.В., д.в.н. Палій А.П. (ННЦ «Інститут 
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експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»); д.в.н. к.с.-г.н., с.н.с. 

Афанасьєва О.Г., к.б.н. Козуб Н.О., д.с.-г.н. Стригун О.О., д.с.-г.н. 

Ткаленко Г.М. (Інститут захисту рослин НААН); к.іст.н Балян І.В., к.с.-г.н 
Матієга О.О. (Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція 

НААН); к.с.-г.н. Біднина І.О., д.с.-г.н. Біляєва І.М., д.е.н. Грановська Л.М., д.с.-г.н. 
Коковіхін С.В. (Інститут зрошуваного землеробства НААН); д.ф. Білан М.І., 
д.с.-г.н., с.н.с. Кіщак О.А., д.т.н., проф. Литовченко О.М., д.с.-г.н. Рудник-

Іващенко О.І., д.с.-г.н., с.н.с. Шевчук Л.М. (Інститут садівництва НААН); к.с.-г.н. 
Блащук М.І. (Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ 

«Інститут землеробства НААН»); Богач М.В. (Одеська дослідна станція ННЦ 
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»); к.с.-г.н. 
Бойко О.В. (Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН); к.с.-г.н. 
Бондар С.О., к.с.-г..н., с.н.с. Ганженко О.М., д.с.-г.н., проф. Григоренко Н.О., 
к.с.-г.н. Зінченко О.А., к.с.-г.н., с.н.с. Присяжнюк О.М. (Інститут 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН); к.с.-г.н., с.н.с. Вареник Б.Ф., 
д.б.н. Молодченкова О.О., к.б.н. Феоктистов П.О. (Селекційно-генетичний 
інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення); к.т.н. к.е.н. 

Височанська М.Я., д.с.-г.н., с.н.с. Дем’янюк О.С., д.е.н. Ковалів О.І., д.б.н. 
Коніщук В.В., (Інститут агроекології і природокористування НААН); Вінюков 

О.О. (Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН); к.с.-
г.н. Вірьовка В.М. (Панфильська дослідна станція ННЦ «Інститут 
землеробства НААН»); д.е.н., проф. Вітвіцький В.В., д.е.н., с.н.с. 
Захарчук О.В., к.е.н. Столярчук Н.М., (ННЦ «Інститут аграрної економіки»); 

к.с.-г.н., с.н.с. Вороненко В.І., к.с.-г.н., с.н.с. Кудрик Н.А. (Інститут тваринництва 
степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національний науковий 

селекційно-генетичний центр з вівчарства); к.е.н. Воронецька І.С., к.с.-г.н. 
Задорожний В.С., к.с.-г.н. Колісник С.І., к.с.-г.н. Корнійчук О.В., к.с.-г.н. Столяр 
Ж.В. (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН); к.т.н. 
Воропай Г.В., к.т.н. Дехтяр О.О., д.с.-г.н. Шатковський А.П., к.геог.н. Яцюк М.В. 
(Інститут водних проблем і меліорації НААН); д.с.-г.н., проф. Вудмаска І.В., 
д.б.н., с.н.с. Салига Ю.Т. (Інститут біології тварин НААН); к.с.-г.н. Гавриленко 
В.С. (Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН); 
д.с.-г.н., проф. Гирка А.Д., д.с.-г.н.. Кирпа М.Я.,  к.с.-г.н. Черчель В.А. 
(Державна установа Інститут зернових культур НААН); д.с.-г.н., с.н.с. Гришина 

Л.П., к.с.-г.н., с.н.с. Смислов С.Ю. (Інститут свинарства і агропромислового 
виробництва НААН); д.с.-г.н. Гудзенко В.М., Жарун Ю.Л., (Миронівський 

інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН); к.в.н. Гудзь Н.В., д.в.н. Ситюк 
М.П. (Інститут ветеринарної медицини НААН); к.с.-г.н., с.н.с. Дерень О.В., 

к.б.н., с.н.с. Залоїло О.В., к.с.-г.н. Кучерук А.І., к.в.н., с.н.с. Тушницька Н.Й. 
(Інститут рибного господарства НААН); д.с.-г.н., професор Дзіцюк В.В., к.с.-
г.н., с.н.с. Порхун М.Г. (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця 

НААН); д.е.н. Дорош Й.М. (Інститут землекористування НААН); д.е.н. 

Дудченко В.В. (Інститут рису НААН); к.с.-г.н. Заїка Є.В., к.с.-г.н. Коломієць Л.П., 
к.с.-г.н. Костенко О.І.,  
к.с.-г.н. Стариченко В.М., д.с.-г.н. Ткаченко М.А. (ННЦ «Інститут землеробства 
НААН»); к.с-г.н. Захарчук Н.А., к.с-г.н. Фурдига М.М. (Інститут картоплярства 
НААН); д.с.-г.н. Зеленянська Н.М., к.с.-г.н. Ковальова І.А. (ННЦ «Інститут 
виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова»; к.с.-г.н. Кабанець В.М. 
(Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН); д.с.-г.н, с.н.с. 
Катеринич О.О. (Державна дослідна станція птахівництва НААН); д.с.-г.н. 

Кобизєва Л.Н., д.с.-г.н. Коломацька В.П., Сарапін Г.П., к.с.-г.н. 
Солонечний П.М., д.с.-г.н. Чорнобай Л.М. (Інститут рослинництва імені В.Я. 
Юр’єва НААН); к.б.н. Козар С.Ф., д.е.н. Москаленко А.М. (Інститут 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН); 
д.с.-г.н., с.н.с. Коник Г.С., д.с.-г.н. Панахид Г.Я., к.е.н. Стасів О.Ф. (Інститут 
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сільського господарства Карпатського регіону НААН); д.с.-г.н., с.н.с. 

Копилова К.В., к.е.н. Куць О.І., к.т.н., с.н.с. Романчук І.О. (Інститут 

продовольчих ресурсів НААН); к.с.-г.н., доц. Кривенко А.І. (Одеська державна 
сільськогосподарська дослідна станція НААН); к.е.н. Крутякова В.І. 

(Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН); к.т.н. Кузьменко В.Ф., 
д.с.-г.н. Мироненко В.Г., к.т.н. Скібчик В.І. (ННЦ «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства»); д.с.-г.н. Лопушняк В.І., д.с.-г.н. 

Мірошниченко М.М., д.с.-г.н. Скрильник Є.В., д.с.-г.н. Цапко Ю.Л. (ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»); к.е.н. 

Лук`яник М.В. (Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН); 
к.с.г.н. Маринченко І.О. (Інститут луб’яних культур НААН); к.е.н., с.н.с. 
Марченко В.А., д.с.-г.н., проф. Помітун І.А., д.с.-г.н., с.н.с. Ткачова І.В. 
(Інститут тваринництва НААН); к.т.н. Микитин М.С. (Прикарпатська державна 
сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН); к.с.-г.н., с.н.с. Могильна О.М., к.с.-г.н. 
Оніщенко О.І. (Інститут овочівництва і баштанництва НААН); к.с.-г.н. 
Осадчук В.Д. (Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція 

НААН); к.т.н. Петік П.Ф. (Український науково-дослідний інститут олій та жирів 
НААН); к.іст.н. Підгайна Т.М., к.іст.н Татарчук Л.М. (Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека НААН); к.е.н. Попко Є.Ю. (ТДВ «Інститут 
обліку і фінансів»); д.с.-г.н., проф. Постоєнко В.О. (ННЦ «Інститут 
бджільництва імені П.І. Прокоповича»); к.с.-г.н. Ратошнюк І.Ю., к.с.-г.н. 
Савчук І.М. (Інститут сільського господарства Полісся НААН); к.с.-г.н., доц. 

Семеняка І.М. (Інститут сільського господарства Степу НААН)  (123 чол.). 
 

                                 Всього:                              - 314 чол.  
 
Порядок денний включає такі питання:  
 

1.  Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 
2019 pік та основні завдання на перспективу 

2.  Про фінансове забезпечення та використання коштів у 2019 році в 
системі Національної академії аграрних наук України 

 
 
Учасники засідання Загальних зборів НААН ознайомились з розміщеними на 

веб-сайті НААН доповідями президента НААН академіка НААН Я.М. Гадзала “Про 
підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2019 рік та 
основні завдання на перспективу” та першого віце-президента НААН академіка 
НААН М.В. Гладія “Про фінансове забезпечення та використання коштів у 2019 
році в системі Національної академії аграрних наук України”. 

 
 

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, 
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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. 

 

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. 

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. 
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(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 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 
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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. 

 

(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%, бактерицидну ефективність - 92,2%, скорочення витрат 

енергоресурсів на опалення - до 80%. 
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(слайд 7) В галузі біологізації захисту рослин розроблено методи і методики 

розведення ентомокультур, нові технології виробництва мікробіологічних препаратів, діючи 
зразки устаткування для виробництва біопрепаратів. 

 
(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 
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та засобів захисту рослин, що забезпечували б максимальний прибуток на основі 
сформованих баз даних і знань для різних умов ведення сільського господарства в Україні. 

  
(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 
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налічує 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 продуктивності азотфіксації і втрат азоту 

(закису азоту) у ході процесу біологічної денітрифікації, що дозволяє визначити межі 

екологічно допустимого азотного мінерального удобрення сільськогосподарських культур. 



 11 

 

(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.   

 

(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.  

 

 (слайд 15) У ВІДДІЛЕННІ РОСЛИННИЦТВА 
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(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.  

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. 
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(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 

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. 

 

(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 %. 

 

 (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 
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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. 

 

(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.  

 

(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. 
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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.  

 

(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.  

 

(слайд 28)  Важливу роль у розвитку селекції с.-г. культур відіграє використання 

відомого у світі  Національного банку генетичних ресурсів України, який функціонує на базі 
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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. 

 

(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.  

 

(слайд 31)   У ВІДДІЛЕННІ ЗООТЕХНІЇ 
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(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. 

 

(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;   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.  
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(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.  

 

(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. 



 28 

 

(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 господарств індустріального типу та досліджено вплив процесу 

кріоконсервації за використання різних кріопротекторів на біохімічний склад сперми 

стерляді, азово-чорноморського та сибірського осетрів. 
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(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. 

 

 

(слайд 43) У ВІДДІЛЕННІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
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(слайд 44) Розроблено технології отримання антигенів і референс-сироваток та 

виділено новий епізоотичний ізолят вірусу ньюкаслської хвороби птиці. Отримано 

лабораторний зразок високоефективного діагностикуму.  

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. 
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(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 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 

 
(слайд 47) Виконуються дослідження щодо вирішення економічних проблем 

аграрного сектору економіки, збалансованого аграрного виробництва на еколого-
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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. 

 

(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. 

 

(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.  



 34 

 

(слайд 51) Розроблено Концепцію та проект створення 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 
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(слайд 53) Для поетапного виконання Програми реалізації 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. 

 

(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. 
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(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. 

 

(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 (академіків), 

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.  



 39 

 
(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 конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. 
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(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). 

 

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 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. 
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(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  

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..  
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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. 

 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 науковим центром «Інститут 

ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського». 
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(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 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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 

 

(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. 
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Фінансування діяльності НААН 
(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. 

 

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. 
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 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. 

Дякую за увагу! 

СЛАВА УКРАЇНІ! 
 

                                                                                         Інформація  

першого віце-президента НААН 

академіка НААН М.В. ГЛАДІЯ  

  
Про  фінансове забезпечення та використання  коштів у 2019 році в системі   

Національної академії аграрних наук  України 

 

Шановні учасники зборів! 

 

Відповідно до Вимог  публічного представлення Інформації про виконання 

Державного бюджету  головними розпорядниками  бюджетних коштів  Національна 

академія аграрних наук своєчасно здійснила публічне оприлюднення Інформації про 

виконання Державного бюджету України за 2019 рік :  

        - 19 лютого 2020 р. на  веб-сайті НААН оприлюднено    Інформацію та звіт  про 

використання бюджетних коштів за 2019 рік; 

        - 22 лютого 2020р. в газеті «Урядовий Кур’єр» за  номером 35 опубліковано 

цю ж Інформацію та звіт; 

-  11 березня 2020р. на  засіданні Президії НААН  також відбулося публічне  

представлення  Звіту про ефективність використання коштів державного бюджету та 

виконання програм наукових досліджень   науковими установами  НААН  за 2019 рік. 

 

Як вам відомо, Національна академія аграрних наук України, фінансується за рахунок:  

коштів   Державного бюджету;   спеціального фонду (власні надходження); інших джерел 

незаборонених законодавством. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Академії  

затверджено бюджет  286,1 млн грн, який проти минулого року  меншений  на 35,2 % 

(Слайд 1).     

За безперервним клопотанням Академії  перед усіма органами державної влади 

протягом 2019 року  при внесенні змін до Закону України ″Про Державний бюджет України 

на 2019 рік″ Академії  у  жовтні  було додатково виділено з державного бюджету   49,1 

млн грн.  

 

Слайд 1. Бюджет Національної академії аграрних наук України на 2019 р.   

млн грн. 

 

Бюджетні   програми  

2018 рік 

(факт)   

2019 рік 

(затвер-

джено) 

  

2019 рік 

(надійшло 

з 

бюджету)  

Недофінан- 

совано  

 з Держ- 

бюджету, 

тис.грн.  

Загальний обсяг  фінансування на 

рік 
441,6 335,1 333,8 1281,5 

6591020      «Наукова і організаційна  

діяльність Президії  НААН» 

 

28,4 

 

35,0 

 

34,1 

 

838,5 

6591060 «Фундаментальні 

дослідження, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, підготовка 

наукових  кадрів …, розвиток наукової 

інфраструктури та об’єктів, що 

 

 

393,3 

 

 

278,4 

 

 

278,4 

 

 

- 
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становлять національне надбання»   

 Всього  на наукову діяльність 
 

421,7 313,4 312,5 838,5 

6591080     «Здійснення заходів щодо 

підтримки науково-дослідних 

господарств» 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,1 

 

443,0 

6591100 «Збереження природно-

заповідного фонду в біосферному 

заповіднику ″Асканія-Нова» 

 

18,4 

 

20,2 

 

20,2 

 

- 

 

Отже, загалом бюджет Академії за загальним фондом на кінець 2019 року 

становив 335,1 млн грн, що на 24,1 % менше  від фінансування  минулого року.  

Зокрема, за бюджетними програмами : 

«Наукова і організаційна діяльність Президії НААН» затверджено – 35,0 млн грн;  

«Фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні 

розробки….», що на  114,9 млн грн, або на 29 %  менше проти   минулого року. 

«Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств» 

затверджено практично на рівні минулого   2018 року.  

«Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику 

«Асканія-Нова» затверджено – 20,2 млн грн.   

  Розмір фінансування наукової та науково-технічної діяльності Академії  на 2019 рік  

був встановлений в сумі 313,4 млн грн, або 93,4 %  від усього фінансування з Державного 

бюджету.   

 Крім того, що за  розпорядженням Уряду  17 грудня 2019р. Держказначейством  до 

кінця року було взагалі припинено проведення платежів  з державного бюджету для 

всіх суб'єктів.  

У зв’язку з цим    Академію  недофінансовано з Держбюджету ще на 1,3  млн грн, з 

них:  на науково-дослідну діяльність не надійшло 838,5 тис грн; на часткове відшкодування  

витрат  в ланках первинного  насінництва -  443,0 тис грн.  

Кошти з державного бюджету на 2019 рік  виділялись за чотирма основними 

напрямками: 

- фінансування видатків  з наукової та організаційної діяльності Президії НААН; 

- виконання Програм наукових досліджень науковими установами; 

- за напрямом селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва; 

 - збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику ″Асканія-Нова» і 

за грунтовними розрахунками загальної потреби Академії, у бюджетному 

фінансуванні  складала 941,6 млн грн    (Слайд  2).     

Слайд  2.       Потреба  у фінансуванні з  Державного  бюджету  НААН 

                                                   на   2019 р. 

млн грн. 
 

Бюджетні   програми  

 Потреба  у 

фінансуванні 

на 

2019 рік  

Затверджено 

на 

2019 рік 

   

 Дефіцит 

 коштів з Держбюджету 

 млн грн.  % 

Загальний обсяг  фінансування 

 на 2019 рік 

 

941,6 

 

335,1 

 

606,5 

 

64,4 

6591020    «Наукова і організаційна  

діяльність Президії  НААН» 

 

35,3 

 

35,0 

 

0,3 

 

0,8 

6591060    «Фундаментальні дослідження, 

прикладні наукові і науково-технічні 

розробки, підготовка наукових  кадрів …»   

 

 

854,6 

 

 

278,4 

 

 

576,2 

 

 

67,4 

 Всього  на наукову діяльність 889,9 313,4 576,5 64,8 

6591080 «Здійснення заходів щодо     
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підтримки науково-дослідних господарств» 6,3 1,5 4,8 76,2 

6591100 «Збереження природно-

заповідного фонду в біосферному 

заповіднику ″Асканія-Нова» 

 

45,4 

 

20,2 

 

25,2 

 

55,5 

Як видно із слайду 2, дефіцит коштів з державного бюджету, який не 

передбачувано для Академії виник у 2019 році, становив 64,4% від потреби.  

Зокрема, це дефіцит коштів: на заробітну плату – 361,7 млн грн, комунальні 

платежі - 40,5 млн грн, придбання матеріалів та обладнання – 66,2 млн грн, капітальні 

видатки - 124 млн грн, інші видатки -14,1 млн грн. 

Важко пояснити причини такого стану, але мабуть держава недооцінює важливість 

науки для розвитку національної економіки, вирішення проблемних питань по всіх 

напрямках суспільно-економічного розвитку, зокрема аграрної сфери України. 

Кошти з державного бюджету, як і у минулі роки, так і у 2019 році, які 

спрямовуються на наукову діяльність не покривали навіть половини необхідних 

витрат для виконання Програм наукових досліджень, не кажучи уже про фінансування 

на оновлення матеріально-технічної бази аграрної науки. 

Як наслідок, у 2019 році середньомісячна заробітна плата працівника наукових 

установ за кошти державного бюджету становила лише 4008 гривень та була значно 

нижчою рівня законодавчо визначеного мінімального розміру заробітної плати (Слайд 3).  

Зазначу, що навіть проти попереднього року за всіма джерелами фінансування 

середньомісячна заробітна плата загалом знизилась майже на тисячу гривень у 

місяць (4928 грн).  

Слід відзначити, що Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

встановлено, що держава гарантує дотримання рівня оплати науковим працівникам, не 

нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості, яка у 2019 році в 

середньому за місяць становила 9449 грн (тобто зарплата вченого в місяць повинна була 

б становити у 2019 році майже 19 тис. грн) 

Втім, як бачимо заробітна плата одного працівника наукової установи, яка сталася 

за 2019 рік майже у п’ять разів нижча за обумовлений чинним законодавством посадовий 

оклад, із-за чого з кожним роком втрачається престижність наукової праці.  

 

Слайд 3. Динаміка чисельності та заробітна плата працівників наукових 

установ НААН за 2017 – 2019 роки 
 

 

Показники 

 

2017 рік 

 

2018 рік 

 

2019 рік 

Відхилення (+,-) 

2019 року  

до  2018 року 

Чисель-
ність на  
початок 
2018р, 

осіб 

Середньо 
місячна 

заробітна 
плата,  

грн. 

Чисель-
ність на  
початок 
2019р, 

осіб 

Середньо- 
місячна 

заробітна 
плата,  

грн. 

Чисель-
ність на 
кінець 
2019р, 

осіб 

Середньо 
місячна 

заробітна 
плата, 

грн. 

Чисель-
ність, 
осіб  

Середньо- 
місячна 

заробітна 
плата,  

грн. 

1.Наявність штатних 

працівників, всього 

 

7151 

 

5004 

 

7062 

 

5821 

 

6462 

 

6255 

 

-689 

 

+434 

 в тому числі:         

2.Наявність   

працівників, які 

утримуються за 

кошти державного 

бюджету 

 

5725 

 

3834 

 

5007 

 

4945 

 

4348 

 

4008 

 

-1377 

 

-937 

3. Вакансії 269 3623 433 4312 370 3687 +101 -625 

4.Фактична 

наявність 

працівників  науки 

 

6882 

 

5058 

 

6629 

 

6028 

 

6092 

 

6411 

 

-790 

 

+383 

Така  загрозлива фінансова ситуація призвела до того, що  через  суттєво низьку 

заробітну плату за 2019 рік звільнилось 1377  наукових працівників,  або їх  

чисельність скоротилась ще на  24,0%, що  негативно впливає на наукове 

забезпечення розвитку аграрного сектору економіки держави. 
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Разом з тим у 2019 році наукові установи та підприємства Академії сплатили до 

державного бюджету податків   понад 1,1 млрд гривень, що у 3 рази перевищує 

фінансування з державного бюджету за звітний рік (Слайд  4).    

Слайд  4.      «Динаміка  фінансування та сплати податків» 

                                                                                                                  млн грн. 

У таких складних фінансових умовах довелося функціонувати Академії,  протягом 

останніх років, що підтверджує порівняльна динаміка фінансування  Академії  з 

Державного бюджету за 2014-2019 роки.           

  Слайд  5.      Динаміка  фінансування НААН з Державного  

    бюджету   за 2014 – 2019 роки 

 млн.грн. 

 

 

 

868,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437,1 

 

 

 

 

 

 

 

653,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379,1 

 

 

 

 

 

 

675,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298,5 

 

 

 

 

 

 

713,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,0 

 

 

 

857,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286,1 

 

941,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333,8 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

2014 р. 

 

2015 р. 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

потреба факт Потреба Факт потреба факт потреба факт потреба факт потреба факт 

Із цього графіку видно, що лише за останніх   шість  років   не забезпечено державне 

фінансування видатків  Академії на виконання   бюджетних програм більше ніж на  2,5  

млрд грн.   

За цей період слід врахувати ще і девальвацію національної валюти, більше ніж у 2,5 

рази, що ще більше ускладнює умови фінансування діяльності Академії. 

 

Показники / періоди 

 

2015р 

 

2016р 

 

2017р 

 

2018р 

  

  

2019 р. 

1. Загальний бюджет   

НААН  

 

698,5 

 

751,9 

 

1205,5 

 

1198,3 

 

1116,1 

 в тому числі:      

  -державний бюджет 379,0 298,5 395,0 441,6 333,8 

  

 -власні надходження 

 

319,5 

 

453,4 

 

810,5 

 

756,7 

 

782,3 

2.Сплачено податків   650,6 748,0 968,4 1072,2 1045,9 

3.  У  відсотках до 

фінансування з 

державного бюджету  

 

171,7% 

 

+2,5 раз 

 

+2,5 раз  

 

+2,4 рази 

 

+3рази  
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Шановні учасники нашого зібрання! Безумовно, реальні обставини вносять свої 

корективи у фінансування Академії, що вимагає пошуку додаткових можливостей для 

вирішення існуючих проблем.  

Зазначу, що використання коштів  Державного бюджету у 2019 році, проводились  

відповідно до напрямів, визначених паспортами бюджетних програм, затверджених спільними 

наказами  НААН та Міністерства фінансів.  

Як видно зі слайду 6  Академією на виконання статутної діяльності  проведено витрат на 

1млрд 149 млн грн, які  оплачені: 

- за  кошти  державного бюджету оплачено лише 29 відсотків витрат; 

- за рахунок власних коштів  відповідно оплачено 71 відсоток витрат. 

 

  З них  на виконання науково-дослідних  робіт установами  Академії оплачено витрат  

власними коштами майже  75  %.   

 

 

Слайд  6.        Видатки на виконання бюджетних  програм  НААН 

 

                                                                                                                 млн грн  

 

Бюджетні  програми 

2019 рік (звіт) Покриття витрат 

за рахунок: 
Затверд-

жено з 

Держ - 

бюджету 

Видатки 

за рік, 

всього 

Струк-

тура 

видатків, 

% 

Загаль- 

ного 

фонду 

Спеціаль

- 

ного  

фонду 

Загальний обсяг  фінансування на 

рік 
 

335,1 

 

1149,1 

 

100,0 

 

333,8 

 

815,3 
в тому числі:      
6591020    «Наукова і організаційна  

діяльність Президії  НААН» 
 

35,0 

 

34,2 

 

3,0 

 

34,1 

 

0,1 
6591060    «Фундаментальні 

дослідження, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, 

підготовка наукових  кадрів …, 

розвиток наукової інфраструктури 

та об’єктів, що становлять 

національне надбання»   

 

 

278,4 

 

 

1086,4 

 

 

94,6 

 

 

278,4 

 

 

808,0 

6591080 «Здійснення заходів щодо 

підтримки науково-дослідних 

господарств» 

 

1,5 

 

1,1 

 

0,1 

 

1,1 

 

- 

6591100 «Збереження природно-

заповідного фонду в біосферному 

заповіднику  «Асканія-Нова» 

 

20,2 

 

27,4 

 

2,3 

 

20,2 

 

7,2 

 

Незважаючи на суттєве зменшення фінансування з державного бюджету,  наукові  

установи  Академії в звітному 2019 році  забезпечили виконання запланованої тематики 

досліджень та виконання інших наукових завдань відповідно до умов  укладених договорів.  

За таких обставин науковим установами вдалося за рахунок коштів власних 

надходжень   своєчасно виконати науково-дослідні роботи відповідно до Тематичних 

планів на 2019 рік та забезпечити покриття витрат на ці цілі.  

Понад  асигнування, що були виділені з Державного бюджету,   бюджетні установи  

Академії самостійно, завдяки мобілізації наявних резервів вдалося виконати  поставлені 

завдання, практично забезпечивши мінімальне фінансування визначених кошторисів 

(Слайд  7).     

Але хочу наголосити, що загалом кошторис надходження  коштів   до  спеціального 

фонду   виконано на 91,1%.  
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Слайд  7.    Виконання Кошторису  надходження  коштів до спеціального фонду  

НААН у 2019 році 

млн грн. 

 

Бюджетні  програми 

 

 

 

2018 рік 

(факт) 

2019 рік  

 Надходження власних коштів до 

спеціального фонду  

Затверд-

жено 

  

Надійшло 

коштів 

  

Виконання    

кошторису 

% 

Загальний обсяг     надходжень 
до спецфонду  НААН 

 

756,7 

 

 858,3 

 

782,3 

 

 91,1% 
6591020 «Наукова і організаційна  

діяльність Президії  НААН» 
 

0,8 

 

0,7 

 

0,3 

 

42,9 
 6591060 «Фундаментальні 

дослідження, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, 

підготовка наукових  кадрів … »     

 

746,1 

 

849,9 

 

774,8 

 

 91,2 

 6591100 «Збереження природно-

заповідного фонду в біосферному 

заповіднику ″Асканія-Нова» 

 

9,8 

 

7,7 

 

7,2 

 

93,5 

 

           У структурі наповнення  спеціального фонду Академії найбільше одержано  

установами власних  коштів  за програмою  наукових досліджень, що становить 99%  

усіх  надходжень.       

          За підсумками звітного року дещо детальніше зупинюсь на фінансовому 

забезпеченні основної наукової  бюджетної програми Академії: 

   «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 

агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного 

забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що 

становлять національне надбання» 

 У  2019 році з Державного бюджету були затверджені і профінансовані  видатки на наукову 

діяльність  Академії у сумі  278,4 млн грн, що на  114,8 млн грн   менше  проти  минулого  року  та 

забезпечує  їх потребу   лише на 32,6 %.  Потреба   у коштах з бюджету становила 854,6   млн 

грн (Слайд 8).  

 

            Потреба  у фінансуванні з Державного бюджету 

на науково-дослідну діяльність  НААН на  2019 рік 

 

 

КПКВК 

 

 

 

 

Бюджетна   програма  

 Потреба  у 

фінансуванні 

на 

2019 рік, 

млн грн. 

2019рік 

(затверд- 

жено.) 

млн грн. 

 Дефіцит 

 коштів з 

Держбюджету 

на 2019 рік,  

млн грн. 

на суму  % 

6591000 Загальний обсяг  

фінансування на рік 

 

 

941,6 

  

335,1 

 

606,5 

 

64,4 

в тому числі:     
  

 «Фундаментальні дослідження, прикладні 

наукові і науково-технічні розробки…..,  

підготовка наукових кадрів, фінансова 

підтримка технічного забезпечення 

 

 

854,6 

 

 

278,4 

 

 

576,2 

 

 

67,4 
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наукових установ, розвитку наукової 

інфраструктури та об’єктів, що становлять 

національне надбання»   

Зазначені кошти  з державного бюджету були використані   за такими напрямами: (Слайд 

9).   

- фундаментальні наукові дослідження – 61,3% усіх  видатків;  

- прикладні наукові та науково-технічні розробки відповідно – 28,8 %;  

- підготовка наукових кадрів відповідно – 8,8%;   

- підготовка до друку та випуск наукових видань відповідно - 1,0 %  

- збереження та розвиток об’єктів, що становлять національне надбання – 259,9 тис грн, що 

становить 0,1 % усіх   видатків.  

 

Слайд  9.      Напрями наукових досліджень та використання           бюджетних     

коштів    

 млн грн. 

№ 

з/п 

 

Напрями  наукових  досліджень 

Використання  коштів, 

млн.грн. 

У відсотках до 

загального 

обсягу витрат 
2018 рік 2019 рік 

 Загальний обсяг витрат 393,2 278,4 100,0 

1 Фундаментальні  дослідження – 255,0 170,6 61,3 

2 Прикладні наукові  і науково-технічні 

розробки 

107,5 80,3 28,8 

3 Підготовка наукових кадрів 27,6 24,4 8,8 

5 Підготовка до друку та випуск наукових 

видань 

2,7 2,8 1,0 

6 Збереження та розвиток об’єктів, що 

становлять національне надбання  

0,260 0,260 0,1 

 

  Згідно  Плану використання бюджетних коштів  на 2019 рік  видатки на 97,6 % склалися із 

соціальних виплат, на комунальні платежі   спрямовано лише 1,2 % (3,3 млн грн), на 

придбання товарів і послуг та інші поточні видатки –1,2 % (3,3 млн грн). 

             Декілька слів про формування і використання спеціального фонду бюджету 

Академії  

Як видно із Слайду  10.   

    Фактичне надходження коштів наукових установ у 2019 році  склали – 774,8 млн грн, що  

на 28,7 млн грн.  більше проти минулого року  (746,1 млн грн.) 

Зокрема, надійшло власних коштів:  

– від господарської  діяльності – 61,4 % від усіх надходжень;    

          –  за послуги, що надаються установами  -   30,0 %;       

– від оренди майна   – 6,9%;  

– від реалізації майна  – 0,2%      

–   інші надходження склали –  12,1  млн грн.   

 

Слайд  10. «Надходження коштів до спецфонду за їх джерелами»     

                                                                                                млн грн 
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№ 

з/п  

 

Джерела  надходження   

 

2017р. 

 

 

2018р. 

 

2019р. 

(звіт) 

 Збільшення 

проти  2018 року 

сума у % 

 За джерелами  надходжень,  

всього 

 

627,1 

 

746,1 

 

774,8 

 

+28,7  

 

 103,8 

 в тому числі:        

1. За послуги, що надаються 

установами згідно з їх основною 

діяльністю  

 

187,1 

 

184,6 

 

232,2 

 

+47,6 

 

125,8 

2. Від  господарської (додаткової)   

діяльності установ   

384,5 450,6 475,8 +25,2 105,6 

3. Від оренди майна бюджетних 

установ 

40,3 44,5 

 

53,5 +9,0 120,2 

4. Від реалізації  майна 

 (крім нерухомого) 

0,929 1,0 

 

1,2 +0,2 120,0 

5. Від отриманих благодійних 

внесків, грантів та дарунків 

13,8 65,0 

 

9,1 -55,9 14,0 

6. Інші надходження 0,4 0,4 3,0 +2,6 +7,5раз 

Слід відзначити, що  збільшення власних надходжень у 2019 році    забезпечувалося 

установами за рахунок активізації інноваційної діяльності, ефективного використання прав на 

об’єкти інтелектуальної  власності, отримання міжнародних грантів, про що вже йшлося у звіті, що 

в сучасних умовах  є дуже важливим завданням діяльності усіх наших наукових установ. При 

цьому Президія НААН вважає, що тут є ще багато резервів, тому цьому  питанню мають 

приділяти більш серйозну та постійну увагу, як наукові установи, так і відділення Академії та 

дослідні господарства. 

Для об’єктивності слід зазначити позитивну динаміку зростання обсягів 

самофінансування. Так за рахунок інноваційної діяльності наукові установи за   2019 

рік  забезпечили надходження власних коштів на  400,8 млн грн,   що становить 51,7 % від 

загального обсягу надходжень.   Або це загалом у 2 рази більше ніж у минулому році 

(Слайд 11)   

Зокрема, отримано кштів: 

- за науковий супровід виконання наукових досліджень надійшло   231,7 млн грн, 

або це у 2,6 рази більше, ніж у 2018 році; 

- за договорами впровадження завершених наукових розробок у виробництво 

надійшло 71,5 млн грн, або це більше, ніж у минулому році у 2,8 рази;  

- за ліцензійними угодами надійшло  38,9 млн грн., зростання становить в 1,6 рази;  

- за договорами надання консультаційних послуг –   40,8 млн грн., зростання 

становить в 1,8 рази; 

- за договорами з зарубіжними компаніями надійшло   17,7 млн грн (2018р. – 14,0 

млн грн.). 

Слайд  11.     «Надходження  від інноваційної  діяльності» 

млн грн. 

№ 

з/п 

Види  послуг наданих 

науковими установами 

Надійшло 

коштів за 

2018р. 

Надійшло 

коштів за 

2019р. 

Збільшення надходжень  

коштів від інноваційної 

діяльності   до  2018 року 

  на суму, 

млн грн.   

  

 у % 

 Надходження коштів   від 

інноваційної  діяльності , всього   

 

185,2 

 

400,8 

 

+215,6 

 

+ у 2 рази 

   в тому числі за договорами:     

1  - науковий супровід досліджень 89,1 231,7 +142,6 + у 2,6 

рази 

2 - впровадження завершених 

наукових       розробок  у 

виробництво 

 

25,6 

 

71,5 

 

+45,9 

 

+ у 3 рази 
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3 - за ліцензійними  угодами 34,1 38,9 +4,8 +на 14 % 

4  - надання  консультаційних послуг 22,4 40,9 +18,5 у 2 рази  

5 За договорами з зарубіжними 

компаніями 

 

14,0 

 

17,8 

 

+3,8 

 

+ на 27 % 

 

 Варто сьогодні відзначити наукові установи Академії, які найбільше отримали  

коштів  від інноваційної  діяльності. 

 

 Слайд  12.    

     

Інститут зернових культур                                                           - 26,9  млн грн.  

Селекційно-генетичний інститут – НЦНС                                   - 17,3 

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр"єва                                  - 14,7 

Інститут водних проблем і меліорації                                         - 13,2  

Інститут зрошуваного землеробства                                           - 12,8  

Інститут сільського господарства Карпатського регіону        - 12,6  

ННЦ "Інститут  землеробства"                                                     - 11,7 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків             - 12,2  

Інститут с. г. мікробіології та АПВ                                                -10,3 

ННЦ  "Інститут  механізації та електрифікації с.г."                    -  9,6  

Інститут захисту рослин                                                                  - 8,1 млн грн.  

та інші. 

 

Слайд 12. Наукові установи  НААН,  які  найбільше  отримали надходжень до 

спеціального фонду  за  2019р.   

№ 

з/п 

 

Назва  наукової  установи 

Надійшло 
власних 
коштів 

 за  2019 рік, 
всього, 

млн грн. 

в т. ч.  від 
інноваційної 

діяльності 
 за   

2019 рік, 
млн грн.  

 Доля  
  коштів  

інноваційної 
діяльності 
  від усіх 

надходжень, % 

 Надходження  коштів  за договорами,   

всього   

 774,8  400,8 51,7% 

 в т. ч.  найбільше  отримали  коштів:     

1  Інститут зернових культур 28,8 26,9 93,4 

2 Селекційно-генетичний інститут - НЦНС 21,9 17,3 79,0 

3 Інститут рослинництва імені В.Я. Юр"єва 18,7 14,7 78,6 

4 Інститут водних проблем і меліорації 22,6 13,2 58,4 

5 Інститут зрошуваного землеробства 17,4 12,8 73,6 

6 Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону      

17,1 12,6 73,7 

7 ННЦ -  "Інститут  землеробства"   18,8 11,7 62,2 

8 Інститут біоенергетичних культур і цукрових 
буряків 

16,3 12,3 75,5 

9 Інститут с. г. мікробіології та АПВ 10,3 10,3 100 

10 ННЦ -  "Інститут  механізації та 
електрифікації сільського господарства" 

14,0 
 

9,6 68,6 

11 Інститут захисту рослин   8,1 8,1 100 

 

  Одним із важливих завдань    Академії  - є ефективність використання 

бюджетних коштів, виділених на виконання  комплексного розвитку аграрної науки. 
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Враховуючи  дефіцит коштів з державного бюджету на наукову діяльність,  

Академія систематично здійснює моніторинг за наповненням бюджету наукових установ 

власними коштами з метою ефективного проведення наукових досліджень та 

забезпечення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету.        

Ефективність використання коштів державного бюджету науковими 

установами  Академії  визначена результативними показниками, які  відображені у звітах 

виконання показників Паспортів  бюджетних програм за 2019 рік.   

На 1 гривню бюджету  надійшло власних коштів 2,78 грн, що майже у  два рази більше  

проти минулого року (1,63грн.).  

На одного працівника  наукової установи  надійшло 120,0 тис грн. власних коштів.    

  З 1 гектара дослідних земельних ділянок  одержано наукоємної продукції  на  11,0 тис. 

грн.    

Витрати коштів на одного працівника  науки  складають  178,3 тис. грн. 

З метою ефективного виконання поставлених перед  науковими установами  

завдань  наукових досліджень,  необхідно систематично підвищувати рівень інноваційної 

діяльності,   забезпечувати виконання кошторису шляхом збільшення  надходжень 

власних коштів та   залучення додаткових коштів до спеціального фонду наукових 

установ.  

Слід  відзначити окремі  наукові установи,  які мають високий рівень надходжень  до 

спеціального фонду   та найбільшу ефективність їх використання у 2019 році  (Слайд 13)       

 

 На кожну бюджетну гривню найбільше отримали власних надходжень:  

1. Інститут рису         -  8,73 грн. 

2. Інститут  овочівництва і баштанництва       - 6,83   

3. Інститут картоплярства                                 - 5,19 

4. Інститут свинарства і  АПВ              - 4,88 

5.  Інститут    зрошуваного землеробства                  - 3,81 

6. Інститут зернових культур          - 3,59 

7. Селекційно-генетичний інститут – НЦНС                               - 3,37 

8. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла          - 3,33 

9. Інститут водних проблем і меліорації                                         - 2,61 

10. Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка"                         - 2,47 

11. Інститут землекористування                                                         - 2,22 

12. Інститут с. г. мікробіології та АПВ                                                 - 2,21 

13. Інститут рослинництва імені В.Я. Юр"єва                                   - 2,08 

14. ННЦ « Інститут механізації та електрифікації  

сільського  господарства»        - 1,90 

15. . Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків                      - 1,75 грн. 

 
Слайд  13.     Наукові установи,  які  найбільше  отримали  власних  надходжень на 

кожну  бюджетну гривню   за     2019 рік 
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   Однак слід зауважити, що є такі установи в Академії, які за звітний рік недостатньо отримали 

власних коштів:  (Слайд 14)  

Серед них: 

1. Львівська  ДС Інституту рибного господарства отримала лише - 60,1 тис грн.   (план – 535 
тис грн.); 

2.  Південна ДС  Інститут водних проблем і меліорації – 152,5 тис грн (план – 3239,2 тис грн.);  
3. Придністровська  ДС   Інституту садівництва  – 273,6 тис грн. (план – 1300 тис грн.);  
4. Сквирська  ДС Інституту агроекології та природокористування  – 383,2  тис грн. 

(план – 1593,9 тис грн.);  
5. Подільська  ДС  Інституту садівництва НААН   – 547,5 тис грн.  (план - 1458 тис грн.);  
6. Волинська ДСГДС Інституту картоплярства НААН – 675,7 тис грн. (план –1286 тис грн.); 
7. ННЦ – «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» – 1877,9 тис грн.  (план – 4993 тис 

грн.);    
8. ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства » –   2903,1 тис.грн.   (план – 7225 тис грн.);  

та інші.  
 
Слайд  14. Наукові установи  НААН,  які  найменше отримали надходжень до 

спеціального  фонду   за    2019 рік   

№ 

з/п 

 

Назва  наукової  установи 

Затверджено  

кошторисом 

на 2019 рік, 

тис грн. 

Надійшло 

коштів 

 за 2019 рік, 

тис грн.  

Виконання  

 кошторису, 

%  

  Надходження  власних коштів, всього   989.892,3 774.830,9 78,3% 

 Найменше  отримали коштів установи:    

1 Закарпатська НДС лососівництва  

Інституту рибного господарства  

140,0 0 0 

№ 

з/п 

 

Назва  наукових  установ  

Надійшло  

коштів до   

спецфонду, 

млн грн. 

 

На  

Одну гривню 

загального 

фонду, грн. 

 Надійшло  власних коштів,  всього   774830,9 2,78 

 в т. ч.  найбільше  отримали   на 1 грн. 

бюджету: 

  

1 Інститут рису 8066,7 8,73 

2 Інститут  овочівництва і баштанництва   24751,7 6,83 

3 Інститут картоплярства                         20242,9 5,19 

4 Інститут свинарства і  АПВ  17273,5 4,88 

5  Інститут    зрошуваного землеробства              17404,1 3,81 

6  Інститут зернових культур    28762,8 3,59 

7 Селекційно-генетичний інститут – НЦНС   21944,5 3,37 

8 Миронівський інститут пшениці  

імені В.М. Ремесла                                  

9787,2 3,33 

9 Інститут водних проблем і меліорації                22633,8 2,61 

10 Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка"  6222,3 2,47 

11 Інститут землекористування   3148,5 2,22 

12 Інститут с. г. мікробіології та АПВ  10333,7  2,21 

13 Інститут рослинництва імені В.Я. Юр"єва  18697,4 2,08 

14 ННЦ «Інститут механізації та електрифікації 
сільського господарства» 

14039,4 1,90 

15 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 16294,2 1,75 
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2 Львівська  ДС рибництва  Інституту 

рибного господарства  

535,0 60,1 11,2% 

3 Південна ДСГДС  Інституту водних 

проблем і меліорації 

3239,2 152,5 4,7 

4 Придністровська ДСС Інституту  

садівництва 

1300,0 273,6 21,0 

5 Сквирська ДС     Інституту агроекології 

та природокористування 

1593,9 383,2 24,0 

6 Подільська ДСС   Інституту  садівництва 1458,0 547,5 37,6 

7 Волинська ДСГДС  Інституту 

картоплярства 

2824,5 675,7 23,9 

8 Запорізький НДЦ з механізації 

тваринництва  ННЦ -  "Інституту  

механізації та електрифікації сільського 

господарства" 

3300,0 

 

950,9 28,7 

9 ДС "Маяк" Інституту  садівництва 1747,5 968,3 55,4 

10 ННЦ - "Інститут бджільництва імені 

П.І.Прокоповича"  

4993,0 1877,9 37,6 

11 ННЦ «Інститут виноградарства і 

виноробства імені В.Є. Таїрова» 

7225,0 2903,1 40,2 

 
Зважаючи на суттєвий дефіцит фінансування витрат із державного бюджету наукових 
установ Академії, яке не забезпечує їх мінімальної потреби при майже сталих  обсягах 
виконання науково-дослідних робіт, наукові установи у 2019 році покривали  такі  витрати 
за рахунок власних надходжень, які необхідні для провадження діяльності та виконання 
статутних завдань (Слайд  15).     

Так, за  2019 рік на виконання науково-дослідних робіт  установами  проведено витрат на 
суму 1,1 млн грн, які профінансовано за рахунок:   загального фонду держбюджету –  
278,4  млн грн; 
за рахунок власних коштів – 808,0 млн грн.  Тобто, 74,4 % усіх витрат установами оплачено 
власними коштами, які були спрямовані на:   
- соціальні виплати – 42,2% від усіх витрат;  
- оплату комунальних послуг – 5,8 %; 
- придбання матеріальних ресурсів  – 44,1 %;  
- сплату   податків, інші витрати – 2,8 %;  
- капітальні видатки – 5,1 % від усіх витрат.  

Слайд 15.  Видатки на виконання  науково-дослідних робіт  установами  НААН  за 

2019 рік  (млн.грн.) 

 
 В и д а т к и  

Затверджено 
видатки 

на 2019 рік 
(загальний 

фонд) 

Проведено витрат 
за   2019 рік, всього 

Покриття   витрат за 
рахунок коштів: 

Сума Структура 
витрат (%) 

Загального  
фонду 

Спеціального 
фонду 

 Всього    на виконання  
науково-дослідних робіт   

 
278,4 

 
1086,4 

 
100 

 
278,4 

 
 808,0 

в тому числі:       

 - оплата праці з 

нарахуваннями   

254,3 595,4 54,7 254,3  341,1 

 - предмети, матеріали, 
обладнання   та  інвентар 

 

2,2 

 

195,9 

 

18,0 

 

2,2 

 

 193,7 

 - оплата послуг 

 (крім комунальних) 

 

0,8 

 

163,1 

 

15,0 

 

0,8 

 

 162,3 

 - видатки на відрядження  0,1 4,4 0,4 0,1  4,3 

 - оплата  комунальних  послуг  
та енергоносіїв, всього 

 

3,3 

 

49,9 

 

4,7 

 

3,3 

 

 46,6 
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 - стипендії  аспірантам  і 
докторантам 

17,5 17,5 1,7 17,5   - 

 -  інші поточні видатки  0,2 18,7 1,7 0,2 18,5 

 - капітальні  видатки - 41,5 3,8 -  41,5 

    * На бюджетну програму  ″Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних 

господарств″ за напрямом селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного 

рослинництва з державного бюджету затверджено фінансування на 2019 рік обсягом 1,5 млн 

грн. (Слайд 16).     

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо підтримки  дослідних господарств , затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.06.2012 р. № 530, Академією проведено розподіл коштів, передбачених 

на часткову компенсацію витрат робіт у первинному насінництві  у 2019 році для підприємств  

первинного рослинництва: 

 ДП «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла» – 

310,2 тис грн;  

ДП «Дослідне господарство «Покровське» Селекційно-генетичного інституту – НЦНС – 312,7 тис грн;  

 ДП «Дослідне господарство «Красноградське»   Інституту зернових культур   – 904,6 тис грн.  

Проте, знову ж  державою було недофінансовано  443,0 тис грн. або майже 30 %,  які  повинні 

були  надійти насіннєвим господарствам Академії на  часткове відшкодування витрат, понесених 

дослідними підприємствами.   

 
Слайд 16.    Бюджетна програма  КПКВК 6591080    
                         «Здійснення  заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств» 

 
 Показники  

2018 рік 
(фактично), 

тис грн. 

2019 рік 
( затверд- 

жено), 
тис грн. 

Надійшло 
коштів 

за  2019 рік,  
тис грн. 

 Видатки  
За 

2019 рік, 
тис грн. 

Всього асигнувань   за бюджетною 
програмою КПКВК   6591080 

 
1527,5 

 
1527,5 

 
1084,5 

 
1084,5 

1.ДПДГ     «Красноградське»  
Інституту зернових культур 

 
886,0 

 
904,6 

 
837,5 

 
837,5 

2.ДПДГ  «Покровське»  
Селекційно-генетичного інституту  НЦНС 

 
318,5 

 
312,7 

 
247,0 

 
247,0 

3.ДПДГ   «Еліта»  
 Миронівського інституту пшениці     
імені М.В. Ремесла 

 
323,0 

 
310,2 

 
- 

 
- 

 

*За бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в біосферному 

заповіднику «Асканія-Нова» з державного бюджету  затверджено обсяг фінансування 

видатків на 2019 рік в сумі 20,2 млн грн, профінансовано   100 % запланованого  обсягу              

(Слайд  17).    

За звітний 2019 рік видатки Біосферного заповідника  за рахунок   державного бюджету на 

91,5 % складалися із соціальних виплат. На комунальні платежі та за спожиті енергоносії 

спрямовано  1,3 млн грн, на придбання матеріалів –  422,9 тис грн.  

За спеціальним фондом на 2019 рік Біосферному заповіднику      фактично надійшло  -   7,1 

млн грн.  

Зокрема, за джерелами надходжень:  

1. Від  господарської  діяльності – 3,3 млн грн,  

2.  Благодійні внески, гранти та дарунки – 165,4 тис грн. 

Або план надходжень власних коштів виконано   на 130,8%. 

За звітний період на утримання Біосферного заповідника   проведено витрат на суму   2,7 

млн грн. 

 

Слайд 17.  Бюджетна  програма  «Збереження природно-заповідного  
                                        фонду в біосферному заповіднику «Асканія - Нова» 
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тис.грн. 
 

Показники 
2018 рік 
(факт) 

2019 рік 
(затверд-

жено) 

Збільшення  
фінансу 
вання 

до  
2018 р. 

Надійшло коштів 
за     2019 рік 

 Видатки 
за   2019 рік 

Загальний 
фонд 

Спеціаль- 
ний  

фонд 

На суму, 
тис.грн.   

 

У  % 

 

Збереження природно -заповідного 
фонду 

в біосферному заповіднику 
″Асканія-Нова″ 

 
 
 

18367,1 

 
 

20214,8 

 
 

 +1847,7 

 
 

20214,8 

 
 

7193,6 

 
 

27348,5 

 
 

100% 

В и  д а т к и  27348,5 100% 

в тому числі:    

1.  Оплата праці з нарахуванням    20274,1 74,1% 

 2. Оплата комунальних послуг   1511,2 5,5%; 

3.Придбання матеріальних 
ресурсів і послуг 

 5128,3 18,8 %; 

4.Сплата до бюджету податків    245,2 0,9 %; 

5.Інші видатки  92,7 0,3% 

6  Капітальні видатки    97,0 0,4 % 

Шановні колеги! 

І ще одне важливе питання на якому особливо хотілося б загострити увагу учасників наших 

зборів.  

Статус та організаційна побудова нашої Академії, усталені взаємовідносини між науковими 

установами та дослідними господарствами, при постійному зростанні дефіциту фінансування із 

державного бюджету вимагають розбудови такої системи, при якій  всі фінансові можливості 

працювали б винятково на науково-інноваційну діяльність.  

Крім вказаних раніше додаткових джерел фінансування наукових установ, особливо це 

стосується дослідних господарств, які маючи в своєму розпорядженні значні земельні і інші 

державні ресурси, все більше займаються звичайною господарською діяльністю, багато із яких 

при цьому ще працюють неефективно, або навіть збитково. 

Яскравим прикладом, є незадовільна діяльність з виробництва і розповсюдження елітного 

насіння та насіння вищих репродукцій, садивного матеріалу і племінних продуктів, отримання від 

цього необхідних фінансових ресурсів, в тому числі роялті, для їх наступного розширеного 

виробництва, що є одним із основних  статутних завдань Академії. 

Так, в минулому році сільгоспвиробникам України дослідними господарствами і 

селекційними станціями для посівів під урожай 2020 року було реалізовано лише 49,2% 

вирощеного інноваційного насіння, в тому числі озимих культур – 52,8%. Мабуть не важко 

зрозуміти, що  така маркетингова діяльність є збитковою. Адже практично половина 

пропонованого Академією насіння є невитребуваною на ринку,  маючи таку розбалансованість 

попиту і пропозицій. 

Така ж ситуація із садивним матеріалом і племінною продукцією. 

До цього слід віднести низьку ефективність господарської діяльності дослідних господарств, 

із яких у 2019 році 26 були збитковими на загальну суму 57,1 млн грн. і цілий ряд інших 

фінансових проблем.  

А це витрачені фінансові ресурси для активізації науково-інноваційної діяльності Академії. 

Незадовільною також залишається договірна співпраця наукових установ і дослідних 

господарств Академії в питаннях надання послуг з впровадження завершених наукових розробок 

та наукового супроводу досліджень, які виконані у 2019 році відповідно на 71 і 86%. 

Слід також звернути увагу на недостатній контроль робочих апаратів відділень за 

виконанням зазначених договорів між науковими установами, дослідними господарствами і 

іншими суб'єктами ринку, яка загалом становить 66,8 млн грн., або для порівняння це 20% від 

асигнувань державного бюджету. 

Тобто, шановні колеги, Академія має ще значні резерви додаткових фінансових ресурсів 

для фінансування науково-дослідницької діяльності. 

 І на  завершення, шановні учасники зборів! 

 

Враховуючи ситуацію, яка склалася з нестабільним  та систематичним   

недофінансуванням з державного бюджету  наукової діяльності Національної академії   

аграрних наук України, з метою  ефективного проведення наукових досліджень за 

завданнями Програм наукових досліджень НААН та забезпечення контролю за цільовим 
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використанням коштів державного бюджету, вважаю за необхідне внести наступні 

пропозиції  керівникам наукових установ  мережі Академії: 

 

– забезпечити цільове та ефективне використання коштів державного бюджету, 

збільшення надходжень до спеціального фонду та спрямування їх в першочерговому 

порядку на своєчасну виплату заробітної плати, інших видатків, які не забезпечені 

коштами із загального фонду державного бюджету;   

-  систематично здійснювати впровадження завершених наукових розробок установ 

НААН у виробництво та забезпечити контроль за їх використанням суб’єктами 

господарювання з метою повноцінного розвитку вітчизняної науки, задоволенню потреб 

держави та суспільства;  

- створити належні умови щодо реалізації наукоємної продукції господарствам 

реального сектору агропромислового виробництва та/або використання науковими 

установами результатів наукових розробок у власній господарській діяльності 

(комерціалізація наукових розробок), забезпечивши оформлення права на об’єкти 

інтелектуальної власності відповідно до вимог законодавства; 

– забезпечити укладання господарських договорів з надання наукових послуг, у тому 

числі впровадження наукових розробок за результатами досліджень між науковими 

установами та державними підприємствами, як мережі НААН, так і іншими 

підприємствами різних галузей народного господарства України;   

 - науковим установам  необхідно  вишукати всі фінансові можливості та джерела 

наповнення спеціального фонду власними коштами, задля забезпечення робочих місць 

науковців новітнім науковим, аналітичним лабораторним обладнанням та 

оновлення матеріально-технічної бази. 

Дякую  за  увагу! 

 
Пропозиції, надіслані учасниками засідання Загальних зборів:  
 
Академік НААН В.Я. Месель-Веселяк. Зауваження до звіту „Звіт про діяльність 

Національної академії аграрних наук України за 2019 рік” .На стор. 71 з третього рядка 
пропоную доповнити наступним текстом: „Прогноз виробництва сільськогосподарської 
продукції в Україні у 2019 році (квітень 2019 року)”, „Виробництво сільськогосподарської 
продукції в Україні, очікуване у 2019 році”. 

 
Член-кореспондент НААН Мазоренко Д.І. Ознайомившись з матеріалами, 

наданими учасникам Загальних зборів НААН, хочу відзначити наступне: 

1. Пунктуальне та всебічне виконання програми НААН та її структурних 
підрозділів. 

2. Стратегічно виважений та ретельно організований в звітному році курс НААН, 
направлений на збереження та зміцнення НААН, що дало змогу зберегти та укріпити 
матеріально-технічну базу, кадровий потенціал, земельні ресурси НААН, розширити 
самофінансування НААН та структурних підрозділів. 

3. Дуже високий та результативний рівень співробітництва наукових установ НААН 
з закладами вищої освіти. 

4. Разом з цим, слід зазначити, що в зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення", без стримуючих запобіжників, без обмежень, без 
контролю з боку держави за станом грунтів та їх відновленням, не слід очікувати 
позитивних результатів щодо збереження чорноземних грунтів України, які складають 70% 
чорноземних грунтів Європи. 

 
Виходячи з цього, хочу запропонувати в рішенні Загальних зборів НААН розглянути 

можливість укладання науково-виробничих угод з Кабінетом міністрів України, Асоціаціями 
фермерів та приватних землевласників України з питань моніторингу стану грунтів для 
розроблення рекомендацій щодо їх збереження та відновлення, інформування 
громадськості про стан грунтів сільськогосподарського призначення та напрямки роботи 
щодо його покращення. Це може стати одним із факторів державного контролю за станом 
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грунтів сільськогосподарського призначення з використанням наукового та виробничого 
потенціалу НААН. 

 
 Академік НААН Тараріко О.Г. Доцільно було б конкретизувати п. 4 постанови 

Загальних зборів НААН. Можливо навести основні пріоритетні напрямки цієї діяльності. 
Наприклад: 

1. Привести систему управління земельними ресурсами НААН у відповідність до 
сучасних соціально-економічних умов та забезпечення сталого менеджменту ґрунтів. 

2. Удосконалити структуру Президії НААН в напрямку створення всеохоплюючого 
інформаційно-аналітичного веб-порталу Академії «Аграрна наука» та поетапного 
переходу на сучасні принципи управління інтелектуальним потенціалом Академії. 
Виробничі та управлінські користувачі повинні мати можливість щоденного доступу до 
результатів досліджень та прогнозних оцінок за бюджетними програмами. Все це 
потребуватиме досить значного корегування насамперед самої структури Президії НААН. 

3. Щодо змісту доповіді президента НААН Я.М. Гадзала. Можливо в майбутньому 
звітну доповідь доцільно будувати не за принципом роботи відділень, а за результатами, 
отриманими у звітному році за пріоритетними і найбільш важливими результатами 
наукової діяльності наукових установ Академії. Детальні звіти заслуховуються на 
засіданнях профільних відділень, які за можливості було б добре видавати окремою 
брошурою по кожному відділенню. 

4. В цілому підтримую проект постанови і голосую «за». 
 

Бюлетені для голосування щодо визнання діяльності Національної академії 
аграрних наук України за 2019 рік задовільною надіслали 306 учасників Загальних зборів 
НААН. Не надіслали бюлетені в Секретаріат Президії НААН 8 учасників засідання 
Загальних зборів НААН. 

 
Всі 306 бюлетенів оформлені відповідним чином. За те, щоб визнати діяльність 

Національної академії аграрних наук України за 2019 рік задовільною, проголосували 
305 осіб; не згоден з такою оцінкою і проголосував проти - 1 чоловік.  

 
Проєкт постанови доопрацьовано з врахуванням внесених зауважень і доповнень 

членами Академії.   
 

Про діяльність 
Національної академії аграрних наук України за 2019 рік 

 
Розглянувши доповідь президента НААН академіка НААН Я.М. Гадзала “Про 

підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2019 рік та основні 
завдання на перспективу”, інформацію першого віце-президента НААН академіка НААН 
Гладія М.В. “Про фінансове забезпечення та використання коштів у 2019 році в системі 
Національної академії аграрних наук України” та інформаційне видання “Звіт про 
діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік.- К.: Аграрна наука, 
2020. - 574 с.”, Загальні збори Національної академії аграрних наук України  
ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
 

1. Схвалити доповідь президента НААН академіка НААН Я.М. Гадзала “Про 
підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2019 рік та основні 
завдання на перспективу” і керуватись нею у роботі. 

2. Інформацію першого віце-президента НААН академіка НААН Гладія М.В. “Про 
фінансове забезпечення та використання коштів у 2019 році в системі Національної 
академії аграрних наук України” взяти до відома. 

3. Діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік визнати 
задовільною. 
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4. Вважати першочерговим завданням Президії НААН подальшу роботу з 
вдосконалення та підвищення ефективності діяльності Національної академії аграрних 
наук України, збільшення її внеску у забезпечення ефективного розвитку галузей 
агропромислового комплексу України та продовольчої безпеки нашої держави. 

 

Президент 

 

 

Я.М. Гадзало 

Головний учений 
секретар 

В.В. Адамчук 

 

 


