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ВСТУП 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» – провідна наукова установа з питань 

землеробства, землекористування, яка визначає наукову політику розвитку 

галузей агропромислового комплексу в Україні. Інститут є головним науковим 

кластером держави, що працює над розробленням концептуальних напрямів та 

науково-практичних рекомендацій з оптимізації використання земельних угідь, 

теоретичних основ новітніх систем землеробства, технологій вирощування 

основних сільськогосподарських культур, їх селекції та насінництва, здійснення 

методологічного і науково-методичного забезпечення моніторингу 

використання землі в обробітку, що спрямоване на підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та гарантування 

продовольчої безпеки держави. 

Діяльність Інституту спрямована на розроблення новітніх підходів до 

основних напрямів розвитку сучасних систем землекористування та 

землеробства, впровадження заходів з охорони і раціонального використання 

земель сільськогосподарського призначення, що має стати основою для 

прогнозування тенденцій розвитку сільських територій держави на середню та 

довгострокову перспективу, а також виступити надійним підґрунтям для 

впровадження прикладних механізмів реформування вітчизняного 

агропромислового комплексу держави у векторі розвитку євроінтеграційної 

політики України. 

Наукові розробки ННЦ «Інститут землеробства НААН»  повною мірою 

узгоджені зі сформованими Указом Президента України №722/2019 «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року» орієнтирами, мають високий 

рівень інноваційності та відповідності світовим тенденціям науково-технічного 

розвитку і направлені на забезпечення збалансованості економічного, 

соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України.  

Унікальність та важливість ННЦ «Інститут землеробства НААН» для 

поступального розвитку аграрної науки й економіки України підтверджено на 

найвищому державному рівні.  

За результатами Державної атестації наукових установ Міністерством 

освіти і науки України з врахуванням позитивної динаміки розвитку наукового 

і науково-технічного потенціалу, ефективності роботи, рівня впровадження 

отриманих результатів та унікальності установи ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» віднесено до І (найвищої) кваліфікаційної групи (Наказ МОН України 

за № 768 від 31.05.2019 р.).  

На підставі рішення Комісії з питань Державного реєстру наукових 

установ, яким надається підтримка держави Національний науковий центр 

«Інститут землеробства НААН» з врахуванням високого рівня наукових 

досягнень установи та її важливості для поступального розвитку науки й 

економіки України включено до Державного реєстру наукових установ, яким 

надається підтримка держави строком до 31.05.2024 р. (Наказ МОН України 

№1520 від 05.12.2019 р.).  
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Розділ 1 

МЕТА І СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Метою розроблення Стратегії розвитку Національного наукового центру 

«Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» є 

визначення пріоритетних векторів розвитку установи, означення і закріплення 

цілей, яких необхідно досягти у науковій та координаційно-методичній, 

інноваційній, маркетинговій та виробничій діяльності, освітньому процесі та 

забезпеченості науковими кадрами вищої кваліфікації, матеріально-технічному 

та фінансовому забезпеченні функціонування Інституту.  

Виокремлено програмні завдання, що стоять перед установою у: 

- науково-дослідній роботі структурних підрозділів; 

- діяльності Науково-методичного центру «Землеробство»; 

- діяльності у сфері інтелектуальної власності та комерціалізації наукових 

розробок; 

- підготовці та атестації наукових кадрів; 

- співробітництві зі стратегічними партнерами, органами державної влади, 

місцевого самоврядування, громадськими організаціями; 

- супроводженні наукової і виробничої діяльності установ мережі 

Інституту; 

- видавничій діяльності та рекламуванні наукових розробок;  

- стандартизації, метрологічному і законодавчо-правовому забезпеченні 

діяльності у сфері землеробства і землекористування; 

- матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні наукової та 

виробничої діяльності установи. 

Досягнення означених у Стратегії програмних завдань передбачається у 

десятирічний період (до 2030 року), а окремі з них можуть бути реалізовані у 

найближчій перспективі (до 2025 року). За результатами поточного аналізу 

отриманих результатів за кожним із програмних завдань можливе їх 

коригування з врахуванням зміни пріоритетів розвитку науково-технічної, 

соціально-економічної та виробничої сфери держави, запитів органів 

законодавчої та виконавчої влади і місцевого самоврядування.  

У разі виконання усіх означених програмних завдань достроково (раніше 

2030 року) буде розроблено нову Стратегію розвитку Національного наукового 

центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».  
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Розділ 2 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Реалізація Стратегії розвитку Національного наукового центру «Інститут 

землеробства Національної академії аграрних наук України» сприятиме 

зростанню авторитету установи у вітчизняному та глобальному науковому 

дослідницькому просторі, посиленню позицій Інституту як головної експертної 

фахової установи в Україні у формуванні державної політики у галузях 

землеробства і землекористування, провідного національного закладу з 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі 20 Аграрні науки і 

продовольство, покращанню фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення функціонування Інституту.  

Досягнення програмних завдань, сформованих у Стратегії, забезпечить 

сталий поступальний розвиток ННЦ «Інститут землеробства НААН» як 

національного наукового центру, що проводить наукові дослідження, в яких 

держава має особливу потребу і забезпечує розв’язання найважливіших завдань 

розвитку аграрного сектору економіки.  

Розроблена Стратегія повною мірою відповідає Національним завданням, 

сформованим згідно означених в Указі Президента України №722/2019 «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» Національним Цілям 

сталого розвитку, зокрема: 

- Цілі 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства 

(Національні завдання 2.2 Підвищити вдвічі продуктивність сільського 

господарства, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій, 

2.3 Забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування, 

що сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та 

ґрунтів, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій); 

- Цілі 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх (Національне 

завдання 4.4 Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв’язок з 

наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки); 

- Цілі 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх 

раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з 

опустелюванням, припинення і повернення назад процесу деградації земель та 

зупинка процесу втрати біорізноманіття (Національні завдання 15.1 

Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і 

внутрішніх прісноводних екосистем, 15.3 Відновити деградовані землі та 

ґрунти з використанням інноваційних технологій). 

Відтак виконання програмних завдань Стратегії прямо і опосередковано 

сприятиме досягненню наведених Національних Ціляй сталого розвитку через 

наукове обґрунтування та розроблення новітніх систем землеробства та 

землекористування та їх ефективних складових для гарантування продовольчої 

безпеки.  
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Розділ 3 

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Нині й на перспективу стратегічні напрями аграрної науки України 

знаходитимуться у векторі подальшої розбудови та сприяння сталому розвитку 

сільського господарства держави. У цьому контексті безперечно важливим є 

зосередження інтелектуальних зусиль та матеріально-технічних резервів 

сучасної аграрної науки на розробленні наукових основ інноваційного 

спрямування розвитку основоположної його галузі – землеробства у системі 

ефективного землекористування на еколого-ландшафтній основі, що значною 

мірою забезпечить продовольчу і національну безпеку України. 

Основні задачі сталого розвитку систем землеробства потребуватимуть 

проведення комплексних наукових досліджень, що будуть спрямовані на: 

- поглиблення методологічних принципів збалансованого використання земель 

сільськогосподарського призначення на основі комплексного підходу до 

управління раціональним використанням земельних ресурсів із урахуванням 

ризиків у землекористуванні; 

- удосконалення напрямів і механізмів охорони та раціонального використання 

природно-ресурсного потенціалу земель сільськогосподарського призначення в 

ерозійно-небезпечних агроландшафтних системах у контексті адаптації до змін 

клімату, посилення деградаційних процесів, завершального етапу 

реформування прав власності на землю в аграрному секторі держави; 

- опрацювання науково-методичних основ функціонування органічного 

виробництва сільськогосподарської продукції та використання земель в системі 

органічного землеробства в умовах зміни клімату; 

-  встановлення принципів і критеріїв оптимального розміщення культур 

після попередників, наукових основ побудови високопродуктивних еколого-

біологічних збалансованих різноротаційних сівозмін в умовах зміни клімату; 

- розроблення сучасних вологоощадних технологій різноглибинного 

полицево-безполицевого обробітку з використанням новітніх ґрунтообробних 

та посівних агрегатів, які наразі відкривають нові можливості і незадіяні 

резерви удосконалення агротехнологій та підвищення їх комплексної 

ефективності; 

- теоретичне обґрунтування спрямованості агрогенної трансформації 

ґрунтів за різного агротехнологічного навантаження та розроблення заходів 

їхнього раціонального використання з метою збереження та відтворення 

родючості; 

- удосконалення основ мінерального живлення рослин за різних систем 

удобрення і введення у сівозміну нового покоління органо-мінеральних 

біоактивних добрив, що забезпечують високу економічну ефективність ведення 

агровиробництва. 
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Розділ 4  

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН», 

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЙВАЖЛИВІШІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» був створений на базі 

Агрономічно-хімічної лабораторії, яка була започаткована у 1900 році (Архівна 

довідка № 744 від 30.07.1999 р. Центрального державного історичного архіву 

України Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України). 

Діяльність агрохімічної лабораторії була спрямована на задоволення 

існуючих потреб господарів, виконувала аналізи проб ґрунту і насіння, 

сприяючи підвищенню рівня ведення сільського господарства. У період 

столипінських аграрних реформ уперше в царській Росії лабораторією було 

здійснено картографування ґрунтів 22 округів. Після громадянської війни нею 

було обстежено ґрунти зони буряко- та бавовносіяння. 

Агрономічно-хімічну лабораторію перейменовано на Український 

науково-дослідний інститут агроґрунтознавства та хімізації сільського 

господарства (постанова Колегії НКЗС УСРР / наказ по НКЗС від 7 квітня 1931 

року), потім – на Український науково-дослідний інститут соціалістичного 

землеробства (постанова РНК СРСР від 1 лютого 1935 року). Його колектив 

розробив науково обґрунтовану класифікацію ґрунтів за гранулометричним 

складом, визначив природу і властивості їх колоїдної частини та водно-фізичні 

властивості.  

Результати досліджень кінця 40-х – початку 50-х років ХХ століття 

послужили основою для проектування Південноукраїнського і 

Краснознам’янського магістральних каналів у зоні зрошення Каховської ГЕС та 

розроблення системи землеробства на зрошуваних землях. У 1956 р. установу 

перейменовано на Український науково-дослідний інститут землеробства 

(постанова Центрального комітету КП України і Ради Міністрів УРСР № 524 

від 10 травня 1956 року). У 1945 році в Інституті розпочато селекційну роботу 

зі створення сортів сільськогосподарських культур. 

У 1957-1961 роках Інститутом проведено крупномасштабне обстеження 

ґрунтів Київської, Рівненської та Чернігівської областей, підготовлено для 

господарств цих областей карти ґрунтів (з характеристиками їх властивостей і 

рекомендаціями щодо поліпшення). 

Впродовж 70-х – 80-х років Інститутом опрацьовано наукові основи 

високопродуктивного землеробства, розроблено теоретичні основи створення 

сівозмін, оптимізації посівного клину, принципи організації протиерозійних 

заходів, систем обробітку ґрунту та його удобрення, розгортаються 

широкомасштабні селекційні програми з низкою сільськогосподарських 

культур.  

Колективом Інституту у 80-х – 90-х роках розроблено наукові основи 

відтворення та регулювання родючості легких ґрунтів, хімічної меліорації 

кислих і солонцевих ґрунтів, опрацьовані інтенсивні технології вирощування 

зернових колосових і зернобобових культур, впровадження яких дало змогу 
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одержати в 1986-1990 роках найвищий за всю історію України середньорічний 

валовий збір зерна, а також технології виробництва льону, вирощування кормів, 

створення та використання (вперше в Україні) зрошуваних культурних 

пасовищ, технології отримання нітрагіну, азотобактерину і фосфоробактерину. 

За розробку методів і створення ранньостиглих гібридів кукурудзи 

співробітник Інституту Заїка С. П. отримав Державну премію СРСР в галузі 

науки і техніки 1986 року. Гібриди кукурудзи Інституту землеробства у 1992 

році вирощувалися на площі понад 3 млн га. 

Інститутом розроблено і реалізовано на практиці принципово нову 

ґрунтозахисну контурно-меліоративну систему землеробства. Результати цих 

науково-дослідних робіт було покладено Урядом України в основу концепції 

розвитку землеробства, державних і регіональних програм захисту ґрунтів від 

ерозії, низки відомчих нормативних документів. За розробку базової моделі та 

впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною 

організацією території у 1991 р. авторському колективу, до складу якого 

входили співробітники Інституту Сайко В. Ф., Тараріко О. Г. присуджено 

Державну премію України в галузі науки і техніки 1991 року.  

У 1992 р. установу перейменовано на Інститут землеробства Української 

академії аграрних наук (наказ Української академії аграрних наук № 100 від 14 

квітня 1992 року). На базі Інституту землеробства УААН як провідної установи 

з проблем землеробства Постановою Президії Української академії аграрних 

наук № 7 від 3 квітня 1996 року засновано Науково-методичний центр по 

землеробству (нині – Науково-методичний центр «Землеробство»), що визначає 

наукову політику, формує і координує наукове забезпечення розвитку 

землеробства в Україні.  

Окрім фундаментального опрацювання проблем землеробства та 

рослинництва, у цей час значно посилилась селекційна робота. За цикл праць 

«Генетичні основи, методи створення нових напівкарликових сортів озимої 

м'якої пшениці та їх впровадження у виробництво» співробітнику Інституту 

землеробства УААН Котку І. К. присуджено Державну премію України в галузі 

науки і техніки 1997 року.  

Інституту надано статус Національного наукового центру Указом 

Президента України від 20 лютого 2006 р. № 141/2006. Діюче найменування 

Інститут отримав відповідно до наказу Національної академії аграрних наук 

України № 69 від 7 вересня 2010 року. У цей час набули розвитку дослідження, 

що спрямовані на збалансоване використання кліматичного, агроресурсного та 

еколого-біологічного потенціалу територій. За роботу «Бобово-ризобіальні 

системи в сучасному землеробстві» співробітнику Інституту Михайлову В. Г. у 

складі авторського колективу присуджено Державну премію України в галузі 

науки і техніки 2012 року.  

Вагомий внесок зроблено Інститутом у царині підготовки наукових 

кадрів вищої кваліфікації, чим створено потужний кадровий потенціал 

сільськогосподарської науки, освіти і виробництва держави. З 1945 року в 

Інституті діє аспірантура та з 1994 року – докторантура, з 1993 року працює 

спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій.  
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За вагомий внесок у розвиток аграрної науки, впровадження її досягнень 

у виробництво, підготовку наукових кадрів Інститут було нагороджено 

Орденом Трудового Червоного Прапора (1978 р.), Почесною грамотою 

Кабінету міністрів України (2002 р.), Грамотою Верховної Ради України (2015 

р.).  

Нині діяльність ННЦ «Інститут землеробства НААН»  спрямована на 

розроблення концептуальних засад і пріоритетних напрямів розвитку 

землеробства як провідної галузі агропромислового виробництва для 

забезпечення сталого розвитку держави у довгостроковій перспективі. 

Зокрема, впродовж 2016-2020 рр. розроблено стратегію збалансованого 

землекористування сільських територій, де обґрунтовано методологічні засади 

організації збалансованого землекористування в системі євроінтеграційних 

пріоритетів держави на засадах підвищення конкурентоспроможності та 

інноваційності та визначено особливості розвитку сучасних форм управління 

земельними ресурсами за умов децентралізації управління територіальним 

розвитком.  

Сформовано модель інноваційних форм управління 

сільськогосподарським землекористуванням у контексті збалансованого 

використання, охорони та відтворення земельних ресурсів держави, реалізація 

науково-методичних засад якої забезпечить мінімізацію та досягнення 

нейтрального рівня деградаційних процесів, підвищення ефективності 

використання потенціалу земель сільськогосподарського призначення,  

збалансований розвиток сільських територій.  

Удосконалено існуючі та розроблено новітні системи землеробства на 

основі стабілізації землекористування і структури природних комплексів (у 

тому числі органічного землеробства) з метою збереження та відтворення 

родючості ґрунтів, їх охорони від ерозійної деградації в контексті змін клімату, 

ризиків прояву посилення водної і вітрової ерозії та процесів опустелювання. 

Розроблено та впроваджено складові адаптивно-ландшафтної системи 

землеробства як механізму управління земельними ресурсами на регіональному 

рівні в контексті реалізації Національного плану дій щодо боротьби з 

деградацією земель та опустелюванням.  

Доведені до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій 

теоретичні та прикладні положення формування сучасних ґрунтозахисних 

систем землеробства, що можуть безпосередньо застосовуватися суб’єктами 

господарювання з метою забезпечення ефективної організації земельних угідь 

на агроландшафтній основі за застосування системи протиерозійних заходів у 

технологіях вирощування сільськогосподарських культур.  

Для систем землеробства різного рівня інтенсивності розроблено та 

впроваджено адаптивні технології вирощування польових культур для 

отримання конкурентоспроможної продукції рослинництва різного напряму 

використання, що сприяє стабільному нарощуванню валових зборів 

сільськогосподарської продукції в Україні та підвищенню експортного 

потенціалу держави.  
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Для забезпечення населення України екологічно безпечною органічною 

продукцією харчування в Інституті на основі опрацювання наукових основ 

функціонування систем виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції з максимальним залученням відновлюваних ресурсів розроблено 

ефективні технології виробництва продукції рослинництва у системі 

органічного землеробства.  

Розроблено технологію меліоративного вапнування кислих ґрунтів в 

зональних ґрунтах Полісся та Лісостепу, що усуває явища фізико-хімічної 

деградації кореневмісного шару ґрунту, сприяє відтворенню його родючості та 

підвищує продуктивність агроценозу. 

Опрацьовано технології ефективного використання осушуваних ґрунтів 

гумідної зони на основі запровадження технологій виробництва альтернативних 

видів палива та створення плантацій біоенергетичних культур, що сприяє 

зменшенню енергетичної залежності держави та має природоохоронний ефект.  

Для вирощування за різних систем землеробства та агротехнологій 

створено високоврожайні конкурентоспроможні сорти і гібриди 

сільськогосподарських культур, адаптовані до різних ґрунтово-кліматичних 

умов, що не поступаються закордонним аналогам, а й перевищують їх за 

низкою господарсько-цінних ознак. 

Станом на 2020 р. у сфері майнових прав ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» перебувають 392 охоронних документи на сорти низки 

сільськогосподарських культур. Чинними в Державному реєстрі сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, є 160 сортів пшениці озимої та ярої, 

тритикале озимого, жита озимого, кукурудзи, сої, гречки, проса, квасолі, 

люпину білого та жовтого, льону-довгунцю, льону олійного та межеумка, 

ріпаку озимого та ярого, гірчиці білої та чорної, гірчиці сарептської озимої та 

ярої, суріпиці звичайної, конюшини лучної, люцерни посівної, пажитниці 

багаторічної, грястиці збірної, костриці червоної та лучної, стоколосу 

безостого, тимофіївки лучної, буряку кормового та цукрового, помідора та 

інших сільськогосподарських культур, селекція яких ведеться в ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» та на підпорядкованих дослідних станціях. Нині Інститут 

володіє 53 патентами на винаходи, 24 з яких чинні.  

Діяльність ННЦ «Інститут землеробства НААН» у перспективі 

здійснюватиметься за такими стратегічними напрямами аграрної науки: 

- Розроблення теоретико-прикладних основ систем землеробства та методів 

збереження та відтворення родючості ґрунтів; 

- Розроблення наукових засад формування високопродуктивних ценозів 

сільськогосподарських культур та ефективних технологій їх вирощування; 

- Розроблення новітньої методології селекції та створення інноваційних 

сортів і гібридів сільськогосподарських культур. 
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Розділ 5 

МІСІЯ ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»  

ЯК НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ 

 

З урахуванням вагомого внеску у наукове забезпечення  функціонування 

збалансованого високопродуктивного адаптивно-ландшафтного землеробства, 

загальнодержавне значення його комплексних наукових досліджень у розвитку 

сільськогосподарської науки, розробленні теоретичних засад землеробства та 

наукових проектів раціонального використання земельних ресурсів Інституту 

землеробства було надано статус Національного наукового центру Указом 

Президента України від 20 лютого 2006 р. № 141/2006.  

Відповідно до вимог, що викладені в «Положенні про національний 

науковий центр», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 

174 від 19.03.94 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 1487 (1487-99-п) від 13.08.99 р.,  № 1044 (1044-2012-п) від 

14.11.2012 р., № 538 (538-2013-п) від 07.08.2013 р., № 741 (741-2015-п) від 

23.09.2015 р. та в Указі Президента України «Про положення про національні 

заклади (установи) України» № 451/95 від 16.06.95 р., зі змінами, внесеними 

згідно з Указами Президента № 70/99 від 27.01.99 р., № 109/2000 від 28.01.2000 

р., № 943/2000 від 01.08.2000 р., № 290/2004 (290/2004) від 05.03.2004 р., № 

1334/2004 (1334/2004) від 02.11.2004 р., № 401/2017 (401/2017) від 02.12.2017 р. 

діяльність Національного наукового центру «Інститут землеробства 

Національної академії аграрних наук України» спрямована на вирішення 

актуальних проблем землеробства – базової галузі аграрного сектору економіки 

України, а саме: раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням 

необхідності поліпшення екологічної ситуації і підвищення продуктивності 

землеробства, що є ключовим чинником розвитку агропромислового 

виробництва в державі.   

Нині місія ННЦ «Інститут землеробства НААН» полягає у 

високоефективному науковому супроводженні галузі землеробства на основі 

нових методів досліджень із питань розроблення новітніх систем землеробства 

для забезпечення прибуткового виробництва достатньої кількості продукції 

харчування, оптимізації землекористування, формування державної політики 

щодо раціонального екологобезпечного використання землі. Виклики, що 

пов’язані зі стрімким зростанням населення нашої планети, вимагають 

термінових трансформацій та забезпечення сталості аграрного виробництва. Ми 

вважаємо, що працюючи разом, наше співтовариство наукових установ, 

університетів, коледжів, некомерційних організацій, фондів та компаній здатне 

створити дослідницьку інфраструктуру, що дозволить максимально ефективно 

впроваджувати інновації у галузі землеробства. Інститут виконуватиме 

об’єднавчу роль, щоб забезпечити ефективну комунікацію з кожним, хто 

готовий творити і втілювати, щоб разом створити світ, у якому не буде місця 

голоду і кожна людина матиме доступ до якісних продуктів харчування. 

 

 



12 
 

Розділ 6 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ННЦ «ІНСТИТУТ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» 

 

6.1 Науково-дослідна робота 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» забезпечує виконання 

фундаментальних і прикладних досліджень за такими напрямами 

(проблемами): 

І. Розроблення систем землеробства на еколого-ландшафтній основі з 

різним рівнем інтенсивності та ресурсного забезпечення (у тому числі 

органічного спрямування), удосконалення існуючих та розроблення нових 

складових елементів, так і в цілому комплексу системи землеробства за 

стабілізації землекористування і структури природних комплексів, 

застосування технологій конкурентоспроможного виробництва продукції 

рослинництва, збереження та відтворення родючості ґрунтів у зонах 

Лісостепу й Полісся за зміни клімату. 

В межах проблеми науковці Інституту проводять безпосередньо та 

координують діяльність установ-співвиконавців мережі НААН за такими 

завданнями: 

1) Оптимізація землекористування і захист ґрунтів від ерозії в 

агроландшафтах, а саме розв’язання проблеми екологічної стабілізації 

агроландшафтів, мінімізації та досягнення нейтрального рівня деградаційних 

процесів, збалансованого розвитку сільських територій, забезпечення 

екологічної та продовольчої безпеки регіонів; 

2) Наукове обґрунтування диференційованої зонально адаптованої 

структури посівних площ і новітніх принципів в оцінці сівозмінного значення 

попередників та сучасних домінант сталого розвитку в АПК України; 

створення, удосконалення та впровадження у виробництво різноротаційних 

сівозмін за оптимізації землекористування, що забезпечують збереження і 

відтворення родючості ґрунту в умовах зміни клімату Лісостепу і Полісся; 

3) Розроблення наукових основ адаптивних технологій обробітку ґрунту 

та заходів контролю сегетальної рослинності, спрямованих на повноцінну 

реалізацію ґрунтового, кліматичного та фітоценотичного потенціалу 

агроекосистем Лісостепу і Полісся; 

4) Дослідження закономірностей трансформації функціональних 

властивостей і речовинного складу орних земель за інтенсивного землеробства 

в агроландшафтах Лісостепу та Полісся і розроблення заходів відтворення їх 

родючості й уповільнення деградації; 

5) Розроблення еколого-збалансованих та енергоефективних систем 

удобрення в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу; 

6) Розроблення наукових основ систем землеробства для органічного 

виробництва сільськогосподарської продукції в умовах зміни клімату 
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ІІ. Формування наукових основ підвищення продуктивності 

агроценозів зернових колосових, зернобобових, круп’яних, олійних, 

кормових культур в умовах кліматичних змін на базі розроблення 

технологічних інновацій (у тому числі для органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції) за максимального використання 

ґрунтово-кліматичних умов та генетичного потенціалу сучасних сортів та 

гібридів у зоні Лісостепу. 

1) Розроблення наукових засад оптимізації процесів формування 

продуктивності озимих та ярих зернових культур за кліматичних змін; 

2) Наукове обґрунтування реалізації генетичного потенціалу нових сортів 

зернобобових, круп’яних і олійних культур в умовах зміни клімату; 

3) Розроблення теоретичних засад та високоефективних технологічних 

заходів управління процесами формування продуктивності зернових і кормових 

культур в системі органічного землеробства; 

4) Теоретичне обґрунтування та розроблення екологічно безпечних 

систем контролю сегетальної рослинності та шкідливих організмів в органічних 

агрофітоценозах за кліматичних змін; 

5) Теоретичне обґрунтування процесів формування продуктивності 

нішевих кормових культур в умовах кліматичних змін та розроблення 

ресурсоощадних технологій їхнього вирощування в Лісостепу; 

6) Розроблення концептуальних основ формування високопродуктивних 

лучних агрофітоценозів у Лісостепу для стабільного забезпечення 

тваринництва  якісними кормами в умовах  зміни клімату. 

ІІІ. Удосконалення методів селекції, створення і доведення до рівня 

інновацій нових високопродуктивних сортів зернових колосових і 

кукурудзи, зернобобових, круп’яних, олійних, овочевих, кормових культур 

і льону-довгунцю, організація їх насінництва. 

1) Розробка шляхів збереження та розширення генетичного різноманіття з 

використанням сучасних методів селекції та біотехнології; 

2) Створення високоврожайних сортів з новими коадаптивними 

асоціаціями генів, що стійкі до несприятливих біотичних (спричинених 

кліматичними відхиленнями від середньої багаторічної норми) та абіотичних 

(викликаних стрімкою інтенсифікацією виробництва) факторів.  

ІV. Наукове та науково-консультаційне забезпечення трансферу 

інновацій в агропромислове виробництво Київської та Черкаської 

областей та інших регіонів України. 

1) Наукове обґрунтування напрямів і механізмів науково-організаційного 

забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві регіонів 

України; 

2) Розроблення методичних підходів щодо використання біологічних 

ресурсів і аграрних технологій для створення та впровадження біоінновацій в 

агропромислове виробництво 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму управління 

сільськогосподарським землекористуванням. Розроблення та впровадження 

інноваційних заходів з охорони і раціонального використання земель в 
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контексті змін клімату, ризиків прояву посилення водної і вітрової ерозії та 

процесів опустелювання має стати одним із найважливіших напрямів державної 

політики в сфері охорони земель та найкращої практики в галузі управління 

сільськогосподарським землекористуванням. 

У ННЦ «Інститут землеробства НААН» впродовж тривалого періоду 

досліджуються питання теорії та практики раціонального й екологічно 

безпечного сільськогосподарського землекористування, при цьому поставлено 

й вирішено ряд загальнотеоретичних положень структурно-логічної побудови 

комплексної системи показників еколого-економічної ефективності 

використання земель сільськогосподарського призначення.  

Розвинуто ідею системного підходу до раціонального використання та 

охорони земельних ресурсів в ерозійно-небезпечних агроландшафтах. 

Проведеними дослідженнями визначено найбільш ефективні заходи захисту 

сільськогосподарських угідь від деградаційних процесів, які включають 

оптимізовану структуру сільськогосподарських угідь агроформувань різної 

форми власності, а також комплекс організаційних, агротехнологічних, луко-

лісомеліоративних, гідромеліоративних та інших заходів. 

Проведено аналіз сучасного стану  здійснення заходів  щодо  консервації 

еродованих земель. Приведені рекомендовані напрями використання  

вилучених  з інтенсивного обробітку  змитих (еродованих) земель для різних 

природно-сільськогосподарських  провінцій України. 

Науковцями розроблено уніфіковані методи визначення змиву ґрунту від 

водної ерозії для подальшого здійснення превентивних заходів щодо земельних 

ресурсів в ерозійно-небезпечних агроландшафтах (Державні стандарти 

України). 

Теоретичні та прикладні положення формування сучасних 

ґрунтозахисних адаптивно-ландшафтних систем землеробства доведені до рівня 

методичних розробок і практичних рекомендацій, що можуть безпосередньо 

застосовуватися суб’єктами господарювання з метою забезпечення ефективної 

організації земельних угідь на агроландшафтній основі за застосування системи 

протиерозійних заходів в технологіях вирощування сільськогосподарських 

культур, зокрема: модель формування екологічно безпечних територій 

(землеволодінь, землекористувань); наукове обґрунтування організації 

землекористування сільськогосподарського підприємства у проекті 

землеустрою сівозміни; проектування базових елементів адаптивно-

ландшафтної системи землеробства в ерозійно-небезпечних агроландшафтах 

Лісостепу; удосконалена ґрунтозахисна контурно-меліоративна система 

землеробства; формування елементів ерозійно стійкого агроландшафту в 

системі адаптивного землеробства. 

Науковцями ННЦ «ІЗ НААН» започатковано новий науковий напрям 

інноваційного розвитку сільськогосподарського землекористування шляхом 

визначення новітніх підходів до сучасного землекористування з метою 

вирішення проблеми екологічної стабілізації агроландшафтів, захисту ґрунтів 

від ерозії та інших деградаційних процесів.  

Вагому цінність будуть становити наукові розробки з поглиблення 
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досліджень щодо основних вимог до формування складових 

грунтоводоохоронних адаптивних систем землеробства, основними функціями 

яких є забезпечення  екологічно стійкого, економічно доцільного та соціально 

спрямованого природного середовища, що підлягає землевпорядному 

облаштуванню та конструюванню екологічно стійкого агроландшафту. 

Наукові інтереси фахівців буде охоплювати широке коло проблем 

формування і розвитку моделей оптимізації структури землекористувань 

регіональних сільськогосподарських підприємств, а також підходів до оцінки 

ефективності еколого-ландшафтного землевпорядкування. Будуть 

опрацьовуватись напрями підвищення ефективності сільськогосподарського 

землекористування на регіональному та місцевому  рівні (науковий супровід 

системи землевпорядного забезпечення організації екологічно збалансованого 

використання земельних ресурсів, що включає управління землекористуванням 

за врахування децентралізації територіальним розвитком). 

 На сучасному етапі розвитку наукової діяльності буде обґрунтовано та 

запропоновано комплексну систему заходів щодо еколого-економічної 

регламентації використання земельно-ресурсного потенціалу шляхом 

розроблення та впровадження проєктів землеустрою щодо еколого-

економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь як інноваційного 

інструментарію впровадження заходів з раціонального використання та 

охорони земель. 

Провідними фахівцями буде проводитись робота з  надання науково – 

консультаційних послуг у сфері землеустрою та сталого землекористування, 

зокрема, з екосистемних послуг щодо встановлення індикаторів якісної оцінки 

ґрунтів для подальшого менеджменту і розроблення системи оцінювання 

ґрунтових ресурсів для досягнення нейтрального рівня деградаційних процесів 

та сталого розвитку сільських територій; наукового супроводу документації із 

землеустрою щодо раціонального використання та охорони земель з метою 

підвищення ефективності розвитку систем землекористування. 

 Таким чином, виходячи із вимог сьогодення, локальних і глобальних 

викликів, які постають перед державою, на науковців Інституту землеробства 

лягає велика відповідальність щодо вирішення актуальних проблем у сфері 

раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення, наукового забезпечення практичної імплементації отриманих 

результатів наукових досліджень, їх комерціалізації та використання для 

підготовки проектів нормативно-правових та законодавчих актів. 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень з 

проблем сівозмін. Збільшення виробництва рослинницької продукції було і 

залишається основною проблемою на будь-якому етапі розвитку сільського 

господарства України. Для її вирішення важливим стало впровадження науково 

обґрунтованої системи землеробства, основною ланкою якої є сівозміна. 

Сьогодення потребує оптимальної організації землекористування 

сільськогосподарських підприємств, удосконалення структури посівних площ, 

впровадження науково обґрунтованих сівозмін, що, в свою чергу, забезпечить 

оптимальну взаємодію рослин з ґрунтом і між собою. На основі впровадження 
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науково обґрунтованих сівозмін можна буде з найбільшою ефективністю та 

найменшими витратами застосовувати інші елементи сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур. Тому правильно побудована і 

впроваджена сівозміна має велике значення для підвищення культури 

землеробства, відтворення та зростання рівня родючості ґрунту, збільшення 

продуктивності і рентабельності вирощування сільськогосподарських культур, 

а також покращання навколишнього природного середовища. 

Ринкові умови ведення землеробства та потреби виробництва вимагають 

такого розміщення культур у сівозмінах, яке б забезпечувало збільшення 

продуктивності усіх польових культур, сприяло стабілізації та відтворенню 

родючості ґрунту, покращанню фітосанітарного стану посівів та гарантувало 

екологічну безпеку довкілля. 

Одним із шляхів вирішення поставлених задач у перспективі є 

запровадження нових підходів до системи землеробства та сівозмін в цілому, де 

повинні бути розроблені принципи і практичні заходи високопродуктивного, 

природозберігаючого і природопокращуючого землеробства для майбутніх 

поколінь. Запровадження у сівозміни нових малопоширених, але досить 

перспективних культур, таких як просо, спельта, нут, чина та інші, дозволить 

зняти алелопатичну напругу (ґрунтовтому), які істотно впливають на водний, 

поживний, біологічний режими ґрунту, на швидкість детоксикації шкідливих 

речовин, які надходять у  ґрунт при його сільськогосподарському використанні.  

Ще одним дуже важливим завданням землеробства і сівозмін в цілому є 

запровадження органічних сівозмін, що є перспективним напрямком наукових 

досліджень. Головною метою землеробства на сьогодні є отримання та 

забезпечення населення  якісними, екологічно безпечними продуктами 

харчування, придатних для дитячого та дієтичного використання, відтворення 

природної родючості ґрунту  та збереження довкілля.  

Основною сільськогосподарською продукцією в системах сівозмін, що 

вирощується на органічній основі в Україні є зернові, зернобобові, круп’яні та 

олійні культури. Особливої актуальності набуває органічне виробництво 

сільськогосподарської продукції після прийняття Державної комплексної 

програми «Виробництво продуктів для  дієтичного і дитячого  харчування». 

Подальше загострення економічної кризи на фоні екологічних проблем, 

вимагає від агровиробників термінових і кардинальних змін у технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур у бік їх екологізації та 

ресурсозбереження. Забезпечення виробників органічної продукції науково 

обґрунтованими, конкурентоздатними технологіями вирощування, 

адаптованими до умов регіону є актуальною проблемою в умовах сьогодення.  

Стратегічним завданням органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції, в першу чергу,  є  удосконалення структури посівних площ і сівозмін 

з метою більш повного використання біокліматичного потенціалу, отримання 

екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, покращення 

фітосанітарного стану ґрунту й агрофітоценозів, підтриманні оптимального 

балансу органічної речовини та біологічного стану ґрунту. 
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Тому для широкого впровадження органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції в агроформуваннях різних форм власності 

Лісостепу України в ННЦ «Інститут землеробства НААН» у короткостроковій 

перспективі розробляються принципово нові моделі  динамічних 

короткоротаційних сівозмін зі 100% насиченням зерновими колосовими, 

круп’яними та бобовими  культурами, які за різних систем удобрення (побічна 

продукція попередників, сидерати, біодобрива та їх комплекси)  забезпечать 

урожайність екологічного зерна  високої якості  на рівні 3,5-4,5 т/га сівозмінної 

площі, сприятимуть покращенню фітосанітарного стану посівів та поступовому 

зростанню природної родючості чорноземів Лісостепу України. 

З огляду на вказане вище, основними напрямами стратегії розвитку та 

перспективи наукових досліджень з питань сівозмін є:  

- принципи побудови та організації еколого- і біологічно збалансованих 

різноротаційних сівозмін, базовані на законах біологічної сумісності культур, 

як найважливішого елемента будь-якої системи землеробства в умовах зміни 

клімату; 

- запровадження у сівозміни нових малопоширених, перспективних культур, що 

впливають на баланс органічних речовин у ґрунті, прояв і усунення 

алелопатичної ґрунтовтоми; 

- розроблення структури сівозмін залежно від набору, співвідношення та 

розміщення агрофітоценозів, рівнів інтенсифікації та погодно-кліматичних змін  

для господарств будь-якої спеціалізації; 

- запровадження нових, перспективних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур на основі сівозмін біологічного спрямування (з 

використанням  сидератів, побічної продукції попередників, кореневої системи, 

зернобобових культур, біодобрив та їх комплексів); 

- отримання та забезпечення якісної, екологічно безпечної, придатної для 

дитячого та дієтичного харчування, рослинницької продукції.  

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень 

ефективного використання меліорованих земель. Стратегія розвитку та 

перспективи наукових досліджень щодо дренованих ґрунтів гумідної зони 

України полягає у розробці та обґрунтуванні наукових засад раціонального та 

природоохоронного використання дренованих органогенних ґрунтів гумідної 

зони в умовах змін клімату та параметри поєднання меліоративних, 

екологічних, землеробських та економічних рішень для забезпечення сталого та 

високопродуктивного розвитку сільськогосподарського виробництва на 

осушуваних землях на основі розробки нових способів їхнього використання та 

запровадження ресурсоощадливих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур з урахуванням ринкової економіки, повнішого 

використання продуктів мінералізації торфових ґрунтів, зменшення 

непродуктивних втрат поживних речовин.  

В Україні досить ґрунтовно розроблені питання ґрунтово-захисної 

системи землеробства, біологізації, технологій, системи використання 

осушуваних ґрунтів, луків тощо. Проте, вирішення безпечного, комплексного 

природокористування з сільськогосподарським напрямком у цій зоні 
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залишається невирішеною проблемою, особливо питання структури угідь і 

посівних площ, сівозмін з коротким польовим періодом, системи удобрення та 

обробітку ґрунту за умов зміни клімату.  

Теоретичні і практичні розробки багаторічних досліджень та сучасний 

стан дренованих земель гумідної зони, площа яких становить близько 3,3 млн. 

га, вказує на недостатнє використання їхнього потенціалу, що обумовлено 

недосконалістю розробок експлуатації внутрішньогосподарської мережі, 

структури сільськогосподарських та лісових угідь, сівозмін, обробітку ґрунту, 

системи удобрення, способів використання цих ґрунтів, сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням різних форм 

власності на землю. Все це призводить до зниження загальної родючості 

осушуваних ґрунтів та їхньої продуктивності, втрати поживних речовин з 

ґрунту, забруднення ґрунтових, річкових вод та сільськогосподарської 

продукції і в цілому до екологічної напруги в зоні дренованих меліорацій в 

умовах змін клімату. 

Тривалий розвиток сільськогосподарського виробництва на меліорованих 

землях гумідної зони України традиційно протягом майже всього попереднього 

століття відбувався за рахунок розширення посівних площ шляхом проведення 

осушувальних меліорацій. Інтенсивне землеробство в гумідній зоні на 

дренованих землях робить його досить високопродуктивним, але створює в ній 

екологічну нестабільність за умов зміни клімату. 

Досліджень на дренованих органогенних ґрунтах свідчить про недостатнє 

використання їхнього потенціалу, що зумовлюється недосконалістю 

експлуатації осушувальних систем, сівозмін, системи удобрення та обробітку 

ґрунту, технологій вирощування сільськогосподарських культур стосовно 

різних форм власності на землю. Це призводить до зниження родючості ґрунту, 

продуктивності сільськогосподарських культур, забур’янення полів, 

нераціонального використання і, навіть, втрати поживних речовин ґрунту та 

добрив і забруднення ґрунтових і річкових вод та сільськогосподарської 

продукції за умов зміни клімату. Потребують докорінного перегляду уявлення 

щодо необхідності досягнення максимальної його продуктивності. Нині 

доцільно ставити завдання отримання екологічно й економічно оптимальної 

продуктивності. Така концепція повинна забезпечити: відтворення родючості 

ґрунту; екологічну збалансованість меліорованого ландшафту; зниження 

енергоємності рослинницьких технологій, у тому числі й агромеліоративних 

заходів, притаманних меліоративному осушуваному землеробству за умов 

зміни клімату. 

Відтак, перед науковцями меліоративного землеробства постала нагальна 

проблема створити ефективну та екологічно збалансовану систему 

землеробства на дренованих землях в зоні надлишкового зволоження, яка б 

забезпечувала розвиток високопродуктивного аграрного і промислового 

виробництва, конкурентоздатної продукції та в цілому зниження деградації 

осушуваних ґрунтів за умов зміни клімату. 

Дослідження з обробітку ґрунту потрібно спрямувати на зниження 

енергетичних витрат, запобігання деградації дренованих ґрунтів, вітрової і 
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водної ерозій шляхом його мінімізації і створення оптимального водно-

фізичного стану дренажних органогенних ґрунтів в умовах змін клімату. 

Стратегія розвитку досліджень з проблем землеробства на меліорованих 

землях на перспективу передбачає необхідність: 

- розробити систему наукових знань з ефективного та економічно 

збалансованого використання дренованих заплавних земель гумідної зони в 

період змін клімату; 

- cформувати систему наукових знань та розробити ефективну систему 

землеробства за оптимізації структури посівних площ на дренованих 

органогенних ґрунтах Лісостепу та Полісся України; 

- сформувати наукові засади та розробити економічно та екологічно 

ощадливі елементи технологій вирощування сільськогосподарських культур на 

осушуваних органогенних ґрунтах; 

- розробити основні параметри основного обробітку дренованих 

органогенних ґрунтів за умов змін клімату.  

Реалізація даної стратегії дасть можливість визначити основні показники 

поєднання меліоративних, екологічних, землеробських та економічних рішень 

для забезпечення сталого та високопродуктивного виробництва на дренованих 

ґрунтах, забезпечить поліпшення способів їхнього використання та 

запровадження окремих ресурсоощадливих елементів технологій вирощування 

сільськогосподарських культур з урахуванням ринкової економіки та 

зменшення непродуктивних втрат поживних речовин з ґрунту в умовах змін 

клімату.  

Виконання стратегії розвитку дренованих осушуваних ґрунтів дозволить 

сформувати систему наукових знань сталого розвитку та удосконалення 

основних ланок агроекосистем на дренованих землях шляхом наукового 

обґрунтування структури посівних площ, енергоощадливих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур з природоохоронними заходами 

енергоощадливої системи обробітку та удобрення ґрунту, сучасних способів 

використання осушуваних земель та уточнення спеціалізації зони осушуваних 

меліорацій, що забезпечить підвищення продуктивності дренованих земель на 

1,8-2,2 т/га кормових одиниць та знизить енергетичні затрати на одиницю 

продукції. Все це матиме позитивний вплив на соціальні і, особливо, екологічні 

умови. Впровадження стратегії наукових досліджень забезпечить не лише 

підвищення продуктивності дренажних ґрунтів, а й збереження торфовищ та 

оздоровлення довкілля в гумідній зоні України за умов змін клімату. 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень з 

проблем обробітку ґрунту. У землеробстві системи обробітку ґрунту були і 

залишаються серед головних його ланок. Їх подальший розвиток тісно 

пов'язаний з загальними змінами в землеробстві, характером використання 

земельних ресурсів, зміною структури посівних площ, тенденціями щодо зміни 

клімату, соціально-економічними процесами та ін. 

В Україні сформувалися і поширюються зональні диференційовані 

(комбіновані, адаптивні) системи обробітку ґрунту. За своєю сутністю та 

функціональністю – це своєрідні технологічні «гібриди» полицевих, 
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безполицевих заходів та елементів сучасної no-till-технології. Останні 

здебільшого представлені посівними комплексами, які у підсумку визначають 

ефективність «нульового» обробітку. Наявність у агроформуваннях сівалок 

«прямої сівби» об’єктивно змінює традиційні системи ґрунтообробітку з 

усталеним арсеналом технічних засобів. Реалізується потреба вилучення 

(скорочення) низки агрозаходів: післязбирального лущення, ранньовесняного, 

передпосівного та післяпосівного обробітків. Зменшується кількість 

послідовних дискувань у системах безполицевого, зокрема мілкого обробітку 

ґрунту. 

Основними трендом, за яким відбуватиметься розвиток систем обробітку 

ґрунту буде його мінімізація. Такі технології вирішуватимуть не лише 

економічно-господарські проблеми (підвищення продуктивності праці, робота в 

умовах браку робочої сили через депопуляцію сільських територій), але 

сприятимуть вирішенню проблем ерозії та ефективнішого управління 

вологозапасами ґрунту. 

Поряд з ґрунтово-кліматичними, агробіологічними, технологічними, 

економічними факторами зональний вектор розвитку технологій 

ґрунтообробітку значною мірою визначатиме демографічна складова – 

щільність сільського населення і відповідно землезабезпеченість. Звідси, за 

високого економічного внеску парцелярного агросектору збільшуватиметься 

вирощування працемістких культур із використанням традиційних технологій. 

На малозаселених територіях, де господарюють крупніші агроформування, 

переважатимуть сучасні системи землеробства з адекватним ресурсним, 

технологічним та інформаційним забезпеченням. 

У зоні Степу домінуватиме ґрунтозахисний (вологоощадний) 

безполицевий обробіток ґрунту з обсягами застосування на 80 % орних земель. 

Разом з тим змінюватиметься відповідно до світових тенденцій комплекс 

ґрунтообробних знарядь. Системи обробітку ґрунту із застосуванням 

плоскорізних знарядь зміняться на такі, де масово використовують чизельні 

культиватори з глибиною обробітку до 18-20 см та глибокорозпушувачі з 

глибиною обробітку до 45- 50 см. 

Лісостеп на весь прогнозований період (до 2030 р.) залишатиметься 

зоною комбінованого використання в сівозмінах безполицевого і полицевого 

обробітку з певною перевагою останнього. На це орієнтує тенденція спрощення 

сівозмін і насичення їх зерновими колосовими культурами, що в свою чергу, 

створює несприятливий фітосанітарний фон та зумовлює необхідність 

частішого застосування оранки.  

У зоні Полісся раціоналізація обробітку ґрунту на прогнозований період 

відбуватиметься шляхом ширшого застосування безполицевих знарядь, зокрема 

дискових борін і важких культиваторів із гнучкою стійкою робочих органів. 

Перспективною також буде оранка в межах 15 см на 40–50 % сівозмінної 

площі. 

Тому перспективним напрямом наукових досліджень ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» є розробляння сучасних заходів, систем, технологій 

ґрунтозахисного обробітку з урахуванням глобалізації кліматичних, 
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екологічних, соціально-економічних та демографічних викликів, які включають 

вирішення таких теоретичних та прикладних задач: 

- раціональне використання, збереження та розширене відтворення 

родючості ґрунту; 

- неухильне зменшення витрат ресурсів та енергії на одиницю вирощеної 

продукції; 

- максимальне накопичення та збереження ґрунтової вологи; 

- запобігання деградації агроландшафтів (ерозії, переущільнення, 

опустелювання, підкислення, фітопатогенні рецидиви і т. д.); 

- підвищення ефективності використання побічної продукції рослинництва 

як добрива; 

- забезпечення агробіологічно й економічно виваженого зростання 

врожайності культур та конкурентоспроможності рільництва загалом. 

Стан та перспективи розвитку досліджень з проблем 

агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології. На сучасному етапі основні 

напрямки наукових досліджень зосереджені на вирішенні проблем відтворення 

і регулювання родючості ґрунтів у зоні Полісся і Лісостепу, їх охорони та 

раціонального використання. Вивчаються закономірності сучасного генезису 

кислих ґрунтів, причини виникнення вторинної кислотності, процеси 

гумусоутворення та шляхи досягнення оптимальних показників і властивостей 

з метою підвищення ефективної родючості в елювіальних ґрунтах залежно від 

інтенсивності використання. Ведеться пошук оптимальних композицій 

хімічних меліорантів, їх форм і доз та поєднання з системами удобрення за 

різних умов інтенсифікації та спеціалізації сільськогосподарського 

виробництва. Здійснюється постійний моніторинг стану мікробних ресурсів в 

агроекосистемах та вивчення механізмів формування функціональної структури 

метагеному мікробних угруповань. Досліджується зміна поживного режиму в 

агроґрунтах за різного агрохімічного навантаження та взаємодія корисних 

мікроорганізмів з рослинами з метою створення біопрепаратів комплексної дії 

для різних агроґрунтових умов. 

Виробництву рекомендовані удосконалена технологія підтримувального 

вапнування ґрунтів,  технологія підвищення ефективності хімічної меліорації 

содово-засолених ґрунтів, способи та строки досягнення оптимальних 

показників основних властивостей легких ґрунтів, технологія цеолітової 

меліорації легких ґрунтів, технологія хімічної меліорації ґрунту за оптимізації 

удобрення культур сівозміни (за видовим генотипним співвідношеннням) із 

застосуванням лужноземельних елементів і мікробних препаратів. 

У сучасних економічних умовах головним завданням є збереження та 

підвищення родючості кислих ґрунтів шляхом відновлення традиційної 

технології суцільної хімічної меліорації кислих ґрунтів та пошук ефективних 

способів внесення кальцієвмісних меліорантів, що пов’язано з високою 

собівартістю та низькою ефективністю цих заходів. Тому, дослідження в першу 

чергу повинні спрямовуватися на розроблення цілісної системи заходів із 

раціонального використання кислих, малородючих ґрунтів, формування 

комплексу меліоративних, ґрунтозахисних заходів з метою досягнення 
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оптимізації ґрунтових процесів на інтенсивно оброблюваних землях (ріллі), 

усунення фізико-хімічної деградації ґрунтів елювіального типу, покращення 

екологічного стану агроландшафтів. 

Для цього слід зосередитися на удосконаленні і діджиталізації  методів 

проведення ґрунтового обстеження та визначення територій, що за ґрунтово-

кліматичними ресурсами відповідають вимогам нових земельних відносин і 

ринку землі та організації екологічного виробництва, застосувавши новітні 

досягнення науки з використанням ІТ-технологій, дронів і безпілотних 

літальних апаратів.  Важливим є розроблення рекомендацій щодо способів 

хімічної меліорації і удобрення, що замінять традиційне внесення хімічно 

синтезованих добрив шляхом використання вапна, природних фосфорних і 

калійних добрив, а також органічних (гній, компости) і зелених добрив та 

інформування потенційних інвесторів про території, на яких можливе ведення 

агробізнесу за органічними технологіями. 

Через відсутність наукової фундаментальної інформації щодо 

особливостей зміни і закономірностей розвитку елементарних ґрунтових 

процесів, трансформації сірого лісового ґрунту і чорнозему типового 

малогумусного залежно від різного агротехнологічного навантаження, 

неможливо точно діагностувати щорічну агрофізичну, фізико-хімічну й 

агрохімічну деградацію та ґрунтовтому, які призводять до зниження рівня 

реалізації генетичного потенціалу вирощуваних культур в умовах зміни 

клімату. Тому, слід розширити та запровадити проведення фундаментальних 

наукових досліджень щодо агрогенезу ґрунтів за інтенсивного землеробства у 

агроландшафтах Лісостепу.  

Дослідження слід зосередити на теоретичному обґрунтовані 

спрямованості агрогенної трансформації ґрунтів за різного агротехнологічного 

навантаження, встановити параметри показників ефективності застосування 

різних системи основного обробітку ґрунт сумісного з мінеральними та 

альтернативними джерелами органічних добрив, оцінити особливості 

диференціації оброблювального шару ґрунту за агрофізичними та фізико-

хімічними показниками, формування водного режиму з сезонним розподілом та 

запровадженням заходів щодо збереження вологи. 

У 2021-2025 рр. проводитимуться дослідження спрямованості 

мінералізаційних та синтезаційних  процесів у чорноземі типовому за різного 

способу основного обробітку ґрунту (класичний, мінімальний (дискування), 

нульовий (No-till))  та  різних доз мінеральних добрив у сівозміні: соняшник – 

соя – пшениця озима – ячмінь ярий – соняшник. У результаті проведених 

досліджень буде створена методика оцінювання агротехнічних заходів  на 

основі стабільності мікробних угруповань чорнозему типового. Основні 

показники, що будуть вивчатися у зв’язку з  поставленою метою: чисельність 

мікроорганізмів основних еколого-трофічних, функціональних і фізіологічних 

груп, їхня фізіолого-біохімічна активність безпосередньо у ґрунті, 

інтенсивність мінералізації органічної речовини ґрунту, азотовмісних сполук і 

гумусу, накопичення токсичних речовин, сумарна біологічна активність. На 
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основі вивчених показників будуть розраховані показники стабільності 

мікробіоценозу ґрунту залежно від агротехнічних  прийомів.  

На перспективу до 2030 р. планується проведення досліджень ролі 

мікробіологічних процесів у простому і розширеному відтворенні родючості 

ґрунтів агроценозів під впливом антропогенних чинників та за органічного 

землеробства. Буде вивчена можливість збереження показників потенційної 

родючості ґрунтів за ведення органічного виробництва із максимальним 

застосуванням мікробіологічних препаратів під кожну культуру сівозміни. 

Важливим напрямком має стати наукова комунікація з місцевими та 

регіональними сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності, 

в яких: 

- у виробництві постійно залучені під інтенсивне землеробство землі з 

низьким природнім рівнем родючості, низьким вмістом вуглецю органічного 

(Сорг.) та гумусу; 

-  ґрунти мають несприятливі фізико-хімічні (надмірна обмінна та 

гідролітична кислотність) та агрофізичні властивості (ущільнення нижнього 10-

30 см шару, та високий показник твердості); 

-  дефіцит органічних добрив, вузький діапазон альтернативних джерел 

надходження свіжої органічної речовини (біомаса зернових колосових культур, 

стебла зернобобових культур і листо-стеблова маса кукурудзи та соняшника) 

-  ґрунти з несприятливими та незбалансованим фізико-механічним 

складом, де домінують фізичний пісок, фізична глина або різні фракції пилу в 

оброблювальному шарі ґрунту; 

Також необхідним є оприлюднення результатів наукових досліджень та 

зворотній зв’язок з виробництвом щодо запиту на: 

- гармонізацію отриманих за попередні роки наукових фундаментальних 

результатів досліджень  в умовах сучасного виробництва; 

- розширення послуг і аналіз запиту від виробництва на проведення 

наукових фундаментальних і прикладних досліджень із значених ключових 

напрямів щодо особливостей формування процесів ґрунтоутворення та оцінки 

процесів антропогенного навантаження унаслідок ведення інтенсивного 

землеробства; 

- проведення моніторингових досліджень щодо зональної диференціації 

агрофізичних показників оброблювального, або контрольованого шару ґрунту 

на основі принципу дії ґрунтооброблювальних знарядь; 

- розроблення рекомендацій, підбір та послідовне впровадження 

агротехнічних та меліоративних заходів щодо оптимізація показників 

ґрунтового (кореневмісного) середовища для реалізації генетичного потенціалу  

сільськогосподарських культур. 

Стан та перспективи розвитку наукових досліджень з проблем 

агрохімії. Нині науково-дослідна робота передбачає встановлення 

ефективності добрив за традиційної і альтернативними системами удобрення: 

екстенсивної органо-мінеральної, органічної, мінеральної та відновлюваної. 

Також проводиться дослідження з розроблення і визначення ефективності 

композицій органо-мінеральних добрив на різній органічній основі: гною ВРХ і 
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твердої фракції свиней, озерних сапропелів сумісно із мінеральними 

добривами, сорбентами, іонообмінниками та специфічною агрономічно цінною 

біотою. 

З врахуванням існуючих тенденцій до зміни клімату у 2020 році 

розпочато дослідження з розроблення комплексної технології вирощування 

сільськогосподарських культур із застосуванням водоутримуючого гелю, 

гранульованих кальцій- і магнієвмісних меліорантів, оптимальних доз 

мінеральних добрив та позакореневим підживленням, внесенням широкого 

спектру удобрювальних і стимулюючих препаратів. На перспективу намічено 

поглиблене вивчення фізичних властивостей ґрунту (щільність складення, 

пористість), а також біологічної і мікробіологічної активності ґрунту, гуматного 

і фульватного складу гумусу, фосфатної його здатності.  

У зв’язку із зміною клімату у бік аридності розширюватиметься діапазон 

досліджень з вивчення впливу хімізації за різних систем удобрення на динаміку 

температурного режиму орного шару ґрунту та його вологість під культурами 

суцільного посіву і просапного типу. Важливим напрямом є подальший 

розвиток визначення параметрів діагностики у мінеральному живленні рослин в 

процесі їх вегетації, для чого необхідно придбати сучасні діагностичні прилади. 

Намічено продовжити дослідження з питань вологозабезпечення у ґрунті 

шляхом біологічної експертизи водопоглинаючого гелю, що зменшить 

негативний вплив майбутніх посушливих явищ за змін клімату. 

Надається важлива увага подальшому вивченню адаптації органічного 

землеробства до ґрунтово-кліматичних умов України. В зв’язку з цим 

зберігається стратегічний напрям на розширення і поглиблення наукових 

розробок з технології виробництва і застосування нового покоління органо-

мінеральних біоактивних добрив (ОМБД), виготовлених на основі 

підстилкового і безпідстилкового гною на моделі тваринницьких відходів ДП 

«Дослідне господарство «Олександрівське» ННЦ «Інститут землеробства 

НААН». За відпрацювання технології передбачається поглиблене вивчення 

хімічного і мікробіологічного складу ОМБД. На основі вироблених добрив 

будуть вивчені оптимальні дози їх внесення під культури.  

Планується розроблення законодавчого акту про обов’язковість 

біоконверсії тваринницьких відходів, пташиного посліду промислових 

птахофабрик у виготовленні органо-мінеральних біоактивних добрив. 

Здійснюватиметься біологічна експертиза нових вітчизняних і 

закордонних агрохімікатів на предмет реєстрації їх сертифікованими органами 

України. 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень з  

проблем агроекології. Однією із важливих передумов сталого розвитку 

сільського господарства та селітебних територій є екологічна складова. 

Недотримання науково обґрунтованих систем землеробства, низький рівень 

агротехніки і технологій, значна розораність земель, заплав річок, схилів 

призводять до деградації земель та зниження ефективності їх використання, 

негативного впливу на умови життя людей, тварин, рослин, мікроорганізмів, 

деградації природних водних екосистем. Невід’ємною складовою сучасної 
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агроекосистеми є сельбищна територія, яка в ряді випадків відзначається 

найбільшим антропогенним пресингом, зокрема агрохімічним.  

Нині вже розроблено основи для проведення моніторингових досліджень, 

які можуть бути використані для створення системи широкого кола показників, 

що характеризують хімічні, фізичні, біологічні, кліматичні, соціально-

економічні зміни в агроекосистемах. Але складність взаємодії чинників у 

сучасних багатокомпонетних агроекосистемах спонукає до пошуку нових 

прийомів системно-функціонального діагностування стану агроландшафтів та 

розробки заходів запобігання забруднення ґрунту, ґрунтових вод і відкритих 

водойм та рослинницької продукції ксенобіотиками з метою відновлення 

родючості ґрунтів і стабілізації екологічної рівноваги в агроландшафтах. Тому 

установлення закономірностей колообігу біогенних елементів та полютантів за 

агротехногенного навантаження різної інтенсивності в агроландшафтах 

Лісостепу та розробка наукових підходів стабілізації екологічної рівноваги є 

актуальним і перспективним напрямом сільськогосподарської науки.  

За результатами проведених досліджень у попередній період: 

– опрацьовано методологічні засади екотоксикологічних досліджень в 

агроландшафтах Лісостепу; 

– розроблено методологію екотоксикологічного моніторингу територій 

сільських населених пунктів та рекомендації щодо благоустрою цих територій; 

– опрацьовано основи ведення органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції в парцелярних господарствах населених 

пунктів; 

– досліджено придатність відходів паперової, харчової, переробної та 

енергетичної промисловості як удобрювальних субстратів; 

– захищено патентами розробки: «Спосіб визначення фізіологічної 

ефективності кореневих бар’єрів у рослин до накопичення важких металів з 

ґрунту», «Спосіб визначення екологічної стійкості ґрунту у агроландшафтах», 

«Спосіб визначення насиченості ґрунту рухомими формами важкого металу», 

«Спосіб визначення придатності ґрунтів для вирощування окремих 

сільськогосподарських культур», «Спосіб використання сільськогосподарських 

земель, забруднених свинцем і кадмієм», «Спосіб визначення рекомбіногенної 

активності компонентів агроландшафту», «Спосіб визначення генотоксичності 

компонентів агроландшафту», «Спосіб виробництва хліба», «Пристрій для 

визначення повітропроникності ґрунту в стаціонарних умовах ППГ-1Л»; 

– розроблено державні стандарти: ДСТУ 7927:2015 Якість ґрунту. 

Метод визначення біологічного потенціалу ґрунтів за інтенсивністю дихання; 

ДСТУ 8161:2015 Агроландшафти. Терміни та визначення понять.  

У сучасних умовах ведення сільського господарства необхідно 

спрямовувати зусилля не тільки на усунення негативних екологічних наслідків, 

але й попереджувати виникнення небезпечних екологічних ситуацій. Також 

важливим є підвищення екологічного рівня освіти населення. 

На сучасному етапі науково-дослідної роботи: 
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– встановлюються закономірності змін агроекологічного стану 

сільських територій та розробляються наукові основи стабілізації екологічної 

рівноваги за різних систем землеробства в агроландшафтах Лісостепу; 

– установлюються особливості екологобезпечного функціонування 

агроекосистем Західного регіону України; 

– надаються рекомендації, які дозволяють відпрацьовувати безпечні 

технології вирощування сільськогосподарських культур та залучати до 

виробничої сфери території, забруднені полютантами; 

– удосконалюються засади проведення агроекологічного моніторингу 

завдяки поглибленому вивченню хімічних, фізико-хімічнних, біологічних 

процесів у компонентах агросфери; 

– виконується еколого-агрохімічне обстеження компонентів 

агроекосистеми, що включає агрохімічний та токсикологічний аналіз проб 

ґрунту, рослин, води, мінеральних і органічних добрив, меліорантів з 

використанням сучасних методів фотометрії, потенціометрії, атомної 

спектрофотометрії, полуменевої фотометрії та інфрачервоної спектроскопії. 

Перспективними напрямами досліджень з проблем агроекології 

залишаються: 

– моніторинг навколишнього середовища (об’єктів довкілля), а саме 

своєчасне виявлення змін їх стану, оцінка, попередження наслідків негативних 

процесів; 

– дослідження екологічного стану агроландшафтів; 

– вирішення проблем раціонального використання, збереження та 

підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель; 

– дослідження екологічного стану природних вод (поверхневих водних 

об’єктів) територій сільськогосподарського використання; 

– дослідження впливу на стан довкілля технологій інтенсивного і 

органічного землеробства.  

Актуальним питанням для дотримання екологічної безпеки є контроль 

вмісту важких металів у ґрунті, воді, рослинницькій продукції, добривах, 

меліорантах, оскільки токсиканти здатні накопичуватись, мають пролонговану 

дію, що призводить до забруднення навколишнього середовища і негативно 

впливає на здоров’я людей. Також важливими залишаються питання 

фіторемедіації ґрунтів, забруднених важкими металами. Важливим питанням є 

здійснення аналізу та оцінка сучасного агроекологічного стану сільських 

територій України в умовах необхідності стабілізації екологічної ситуації з 

врахуванням особливостей окремих регіонів. 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень з 

проблем технологій вирощування зернових колосових культур. Зернове 

виробництво України є стратегічною, експортно-орієнтованою галуззю 

сільського господарства, а технології вирощування були і залишаються 

головною ланкою виробничого процесу в рослинництві. Аналіз виробництва 

зерна в Україні за останні 10 років свідчить, що технології вирощування, які 

застосовувалися в цей період, були спроможні забезпечувати стабільно високі 

врожаї основних зернових культур.  
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Але на фоні глобальних кліматичних змін клімат України також 

змінюється. Зокрема, за останні 20 років навіть у північних областях України 

спостерігається щорічне перевищення середніх багаторічних значень 

температури повітря на 0,3–3,0 °С на фоні зростаючого дефіциту 

вологозабезпечення. Через це виникає загроза опустелювання частини 

територій, особливо на півдні та південному сході України, а також виникнення 

посух, суховіїв, ерозії ґрунтів, пилових бурь, тощо. В Україні відбувається 

зменшення зони достатнього зволоження ґрунту, межа якої раніше пролягала 

по півдню Київської і Житомирської областей. Ці території на сьогодні вже 

можна вважати зоною нестійкого зволоження, що передбачає поширення посух 

на північні регіони. Враховуючи те, що біля 70 % території країни постійно 

потерпають від дефіциту вологозабезпечення, ведення сталого землеробства у 

сучасних умовах, особливо у Степу, потребує застосування зрошення. Ще одна 

проблема, яка виникла перед зерновим господарством, це температурні стреси 

рослин. 

За такої кліматичної нестабільності виникає потреба у розробленні та 

впровадженні у виробництво сучасних технологій вирощування зернових 

культур, в основу яких закладено принцип адаптивності з урахуванням 

відповідних ґрунтово-кліматичних, організаційно-господарських та соціально-

економічних умов, кон’юнктури ринку та інших чинників. Вони 

потребуватимуть постійного уточнення та удосконалення, з урахуванням 

агрометеорологічних умов, створенням нових сортів і гібридів, появою на 

ринку нових видів добрив, пестицидів, сільськогосподарських машин, зміною 

цінової політики сільськогосподарської продукції та попиту на неї. Одним із 

завдань сучасних технологій вирощування зернових культур є підвищення 

стійкості рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища, 

унеможливлення або ж зниження їх негативного впливу шляхом науково 

обґрунтованого виконання всіх технологічних операцій. 

Однією із загальносвітових тенденцій і практик, а також перспективним 

напрямком розвитку агротехнологій в Україні є запровадження елементів 

точного землеробства, яке ґрунтується на оптимізації використання 

технологічних матеріалів (насіння, добрив, засобів захисту, регуляторів росту 

рослин, тощо) та агрозаходів на конкретній ділянці поля, відповідно до вимог 

певної сільськогосподарської культури, стану ґрунту, враховуючи унікальні 

особливості кожної елементарної ділянки поля із застосуванням інформаційних 

технологій. 

Важливим науковим напрямом наукових досліджень з проблем 

технологій вирощування зернових колосових культур є розробка ефективних 

технологічних рішень для використання в органічному землеробстві. 

Тому виникає необхідність в розробці ефективних органічних технологій 

вирощування зернових культур для отримання високоякісного зерна в умовах 

змін клімату. Одним з головних питань в органічних технологіях вирощування 

зернових культур є їх забезпечення достатньою кількістю елементів живлення 

без застосування синтетичних мінеральних добрив. Провідну роль у цьому 

повинні відігравати місцеві відновлювальні ресурси, сидерати, побічна 
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продукція рослинництва, нові види органічних добрив, тощо. Не менш 

важливим є також підбір нових ефективних біологічних препаратів з 

фунгіцидними та інсектицидними властивостями, поєднання їх застосування 

для передпосівної обробки насіння та обробки посівів під час вегетації, а також 

пошук ефективних заходів запобігання забур’янення.  

На вирішення цих актуальних завдань і будуть направлені дослідження у 

найближчій і віддаленій перспективі, що дозволить органічно інтегрувати 

отримані результати у комплекс наукових знань рослинництва і землеробства. 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень 

технологій вирощування зернобобових, круп’яних і олійних культур. 

Глобальні кліматичні зміни, які відображаються у нетиповості погодних умов 

для зони Лісостепу (підвищенні середньодобові температури повітря, 

збільшення амплітуди її добових коливань, нерівномірність випадання та 

дефіцит опадів у критичні періоди росту рослин тощо) призводять до 

утруднення реалізації продуктивності усіх без виключення 

сільськогосподарських культур. За прогнозами спеціалістів такі тенденції 

кліматичних змін у майбутньому будуть зберігатися. 

Перспективні напрями досліджень з проблем розроблення технологій 

вирощування зернобобових, круп’яних і олійних культур:  

- Збільшення кількості досліджень із нетрадиційними для північної 

частини Лісостепу посухостійкими зернобобовими (чина, нут, сочевиця), 

просовидними культурами (сорго, могар, чумиза, сориз) у напрямку виявлення 

сортів, придатних для вирощування у цій зоні та розроблення адаптивних 

елементів технології їх вирощування з урахуванням кліматичних змін. 

- Визначення оптимальних попередників, способів основного і 

передпосівного обробітків ґрунту, строків і способів сівби та норм висіву 

насіння з урахуванням особливостей проходження весняного періоду з метою 

накопичення, збереження та оптимального використання запасів ґрунтової 

вологи.  

- Дослідження мікроклімату в агроценозах культур з метою виявлення 

оптимальних параметрів освітлення рослини, температурного режиму та 

водоспоживання.  

- Розроблення агротехнічних заходів, спрямованих на отримання вигоди 

від кліматичних змін, адже підвищення температури повітря і надходження 

більшої кількості тепла в осінній період призводить до подовження осінньої 

вегетації озимих олійних культур на 12-15 діб, що необхідно враховувати при 

розробленні елементів технології їх вирощування. 

- Дослідження антистресових хімічних, біологічних і мікробіологічних 

препаратів, комплексних мікродобрив; внесення перегною та компостів; 

використання гуматів, мінералів (бентоніт тощо); контроль за фітосанітарним 

станом посівів сільськогосподарських культур та інше. 

- Дослідження особливостей формування продуктивності новостворених 

сортів і гібридів зернобобових, круп'яних і олійних культур, різних за 

скоростиглістю, стійкістю до посухи, понижених та високих температур, інших 

стресових чинників. 
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- Дослідження способів та розроблення заходів стимулювання польової 

схожості насіння та дружності появи сходів за несприятливих погодних умов. 

- Розроблення ефективного поєднання агротехнічних і хімічних методів 

боротьби із шкодочинними організмами у технології вирощування 

зернобобових, круп'яних і олійних культур, враховуючи значне підвищення 

температури, дефіцит вологи в ґрунті та поширення карантинних 

(нехарактерних) для зони об’єктів.  

- Дослідження з новими інтенсивними сортами культур та на їх основі 

проведення всебічного аналізу агробіологічних основ формування їхньої 

продуктивності в системі «ґрунт – рослина» за умов змін клімату.  

- Перегляд параметрів мінерального живлення культур з урахування 

надмірних температур та характеру перерозподілу опадів. На основі 

функціональної діагностики стану рослин необхідно дослідити оптимальний 

баланс основних елементів живлення у рослинному організмі на різних етапах 

органогенезу. Розробити комплекс заходів для забезпечення рослини лише тим 

комплексом макро- і мікроелементів у легкозасвоюваній формі, які знаходяться 

в дефіциті на конкретному етапі розвитку, що сприятиме максимальному 

нівелюванню впливу стресових чинників, генеративному і вегетативному їх 

розвитку, збільшенню маси 1000 зерен і покращенню якості зерна тощо.  

- Пошук шляхів підвищення ефективності використання одиниці площі 

ріллі на основі оптимізації технологічних процесів, сумісного вирощування 

культур, можливості отримання двох урожаїв за один вегетаційних період з 

метою збільшення обсягів виробництва високоякісного кормового і 

продовольчого зерна в державі. 

-  Дослідження з сортами круп'яних культур нових технологічних напрямів 

(підвищений вміст білка у зерні, амілопектиновий тип крохмалю, відсутність 

таніну шкідливого для певних технологічних процесів або здоров’я хімічних 

сполук у зернівці).  

- Удосконалення теоретичних аспектів формування продуктивності 

круп'яних культур у системі органічного землеробства. Дослідження 

функціонального стану рослин на різних етапах органогенезу, виявлення 

критичної потреби рослин у елементах живлення та розроблення ефективних 

технологічних прийомів оптимізації системи живлення для реалізації 

продуктивності культур і забезпечення отриманні екологічно чистого зерна. 

- Дослідження шляхів збереження родючості ґрунту шляхом використання 

у технології органічного виробництва відновлюваних ресурсів у вигляді 

сидерату, соломи тощо для зменшення втрат азоту та органічної речовини 

внаслідок інтенсивної мінералізації та регулювання співвідношення C:N до 

оптимальних значень. 

- Розроблення ефективних заходів боротьби із шкідливими об’єктами у 

системі органічного землеробства на основі агротехнічних заходів та 

використання органічних спеціалізованих препаратів. 

- Враховуючи біологічну особливість зернобобових і круп'яних культур 

щодо розтріскування бобів і осипання насіння, необхідно проводити вивчення 

десикантів і препаратів на клеєвій основі, що дасть змогу зберегти врожай за 
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вологої погоди, особливо у пізньостиглих сортів. 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень з 

розроблення ефективних систем захисту рослин від шкідників і хвороб. У 

зв’язку зі зміною клімату та переходом виробництва на нові технології  з 

використанням сортів інтенсивного типу змінюються умови існування 

специфічної патогенної мікрофлори, в ряді випадків відмічається епіфітотійний 

розвиток хвороб сільськогосподарських культур, який призводить до значних 

втрат урожаю. 

Дослідження в попередні роки показали, що найголовнішими хворобами 

пшениці озимої були хвороби насіння (кореневі гнилі, пліснявіння насіння, 

снігова пліснява та інші), листкові хвороби (піренофороз (Pyrenophora tritici-

repentis), септоріоз (Septoria nodorum), тифульоз (Typhula incarnata), 

борошниста роса (Erysiphe graminis), іржасті хвороби та хвороби колосу: 

фузаріоз (Fusarium graminearum), септоріоз колоса (Septoria tritici). 

 Основні шкідники  пшениці озимої : злакові мухи (шведська Oscinella frit 

L., O.pusilla Mg), озима (Leptochylemyia cearctata Fll.) та пшенична (Phorbia 

secures Tien.); злакові попелиці двох видів – велика злакова (Sitobion avenae F.) 

та звичайна злакова (Schizaphis graminum Rond.); хлібні пильщики – звичайний 

(Cephus pygmaeus L.) та чорний (Trachelustabidus F.); п’явиці – синя (Oulema 

lichenis Voet.) та червоногруда (O. melanopus L.); хлібні жуки – жук-кузька 

(Anisoplia austriaca Hrbst.), жук–красун (A.segetum Herbst.), жук-хрестоносець 

(A.agricola Poda.) та хлібні клопи – шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps 

Put.) та елія гостроголова (Aelia acuminate L.), пшеничний трипс (Haplothrips 

tritici Kurd.).  

Найголовнішими хворобами сої були збудники бактеріозів: на сім’ядолях 

– сім’ядольного бактеріозу (Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia), на листі – 

кутастої плямистості (Ps.savastanoi pv. glycinea), пустульного бактеріозу (X. 

axonopodis pv. glycinea), дикого опіку або рябухи (Ps. syringae pv. tabaci), на 

стеблах – смугастості стебла (Panthoea agglomerans); грибних хвороб –  

пероноспорозу (Peronospora manshurica Sydow), септоріозу (Septoria glycinea 

T.hemmi), аскохітозу (Ascochyta sojecola). 

Хворобами кормових люпинів: антракноз (Colletotrichum gloeosporioides), 

фузаріозне в’янення (Fusarium oxysporum) і вірусна вузьколистість (Phaseolus 

virus 2 Smith). 

Незважаючи на застосування широкого асортименту пестицидів, методів і 

засобів захисту рослин, загальні світові втрати від шкідливих організмів 

становлять приблизно 35% потенційної урожайності. Тому, 

найперспективнішим напрямом вирішення проблеми захисту пшениці озимої, 

сої і люпинів кормових від хвороб є створення і впровадження у виробництво 

стійких сортів. 

Нині дослідження спрямовані на вдосконалення системи контролю 

шкідливих організмів та інтегрованого захисту від шкідників і хвороб 

сільськогосподарських культур, яка буде сприяти покращенню фітосанітарного 

стану посівів, зменшенню втрат зерна від шкідників та хвороб та 

базуватиметься на максимальному використанні агротехнічного (попередники, 
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строки сівби, норми висіву насіння, сівозміни, системи удобрення); 

біологічного (ентомофаги, біологічні фунгіциди, регулятори росту) та 

імунологічного (сучасні сорти з високою польовою стійкістю до шкідників і 

хвороб) методів захисту рослин. 

 Згідно з висновками Всесвітньої метеорологічної організації,  упродовж 

останніх десятиліть температура на Землі постійно зростає. Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН прогнозує, що втрати урожаю через 

несприятливі погодні умови в Україні можуть складати від 10 до 70%. Тому 

науковці відшукують нові рішення екологічно безпечного захисту культурних 

рослин в умовах зміни клімату. 

З врахуванням вищевказаного основними напрямами наукових 

досліджень будуть: 

- З метою створення комплексно стійких сортів формування в природніх 

умовах та на інфекційних фонах стійких до хвороб форм пшениці озимої, сої і 

люпинів кормових. Розкриття механізмів наслідування ознак стійкості до 

основних збудників хвороб цих культур. Відбір стійких форм пшениці озимої, 

сої і люпинів кормових як джерел стійкості для створення комплексно стійких 

сортів. 

- Виділені стійкі форми пшениці озимої, сої і люпинів кормових будуть 

передані в Центр генетичних ресурсів рослин України. 

- В умовах зміни клімату постає необхідність проведення систематичного 

моніторингу сільськогосподарських культур для оптимального застосування 

засобів захисту рослин від шкідливих організмів.  

- Основним напрямком досліджень для регулювання чисельності 

шкідливих організмів залишиться розроблення механізмів зменшення 

пестицидного навантаження можливого за рахунок повнішого використання 

захисної дії інших складових інтегрованого захисту – організаційно-

господарських заходів, агротехнічного, імунологічного і біологічного методів, 

запровадження новітніх наукових розробок та їх подальшого удосконалення. 

Стан та перспективи розвитку наукового напряму досліджень з 

кормовиробництва і луківництва. В сучасних умовах і на перспективу 

дослідження з кормовиробництва мають розвиватись з врахуванням основних 

функцій природних та створених кормових угідь у напрямку розвитку основної 

(кормовиробничої) функції, яка полягає у забезпеченні потреб вітчизняного 

тваринництва дешевими трав᾽яними кормами, зокрема, зеленими і штучно 

висушеними, сіном, сінажем, силосом) шляхом удосконалення існуючих та  

розроблення нових  технологій їх виробництва.  Ці дослідження повинні бути 

спрямовані, в першу чергу, на розроблення новітніх  екологічно безпечних 

енерго- й ресурсозберігаючих технологій створення й раціонального 

використання культурних і природних  травостоїв на сіножатях і пасовищах, а 

також на орних землях природоохоронної зони ландшафтів.  

Дослідження будуть розвиватись у напрямку розроблення та 

удосконалення:  

- технологій, направлених на підвищення ефективності  

використання в луківництві, зокрема на  подовження  продуктивного довголіття 
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бобово-злакових травостоїв, подолання бобововтомлення, оптимізації способів 

розміщення бобових і злакових компонентів при залуженні, раціональне 

поєднання  впливу симбіотичного  і  мінерального азоту; 

- подовжених в ранньовесняний і пізньоосінній періоди пасовищних 

конвеєрів, які базуються на різностиглих багаторічних травостоях, резервних 

загонах із багаторічних трав та ранньостиглих однорічних і озимих культур;  

- технологій прискореного відновлення лучних угідь в ерозійно 

небезпечній зоні ландшафтів на основі формування високопродуктивних   

бобово-злакових і злакових агрофітоценозів, а також формування перелогів 

різними способами; 

- технологій із застосуванням сучасних машин і комплексів для 

виробництва високоякісних трав’яних кормів, зокрема комбінованих агрегатів 

для підсівання трав в дернину, заготівлі трав’яних кормів  з обгортанням 

рулонів  плівкою тощо;  

- технологій створення і використання спеціалізованих пасовищ для 

різних видів худоби, зокрема високопродуктивних культурних –  для молочної 

худоби і напівкультурних з подовженим періодом випасання  від ранньої весни 

до пізньої осені – для мʼясного поголівʼя худоби; 

- технологій поліпшення і раціонального використання  сіножатей і 

пасовищ, адаптованих до різноманітних ґрунтово-кліматичних умов, типів 

природних кормових угідь, сучасних умов зміни клімату з ширшим 

використанням посухостійких видів і сортів багаторічних таких як  люцерна 

посівна, пирій середній, еспарцет піщаний  та інші; 

- екологічно безпечних технологій виробництва кормів на орних 

землях та поліпшення сіножатей і пасовищ за органічного виробництва 

травʼяних кормів, що базуються на застосуванні біологічних факторів 

інтенсифікації, зокрема  потенціалу однорічних і багаторічних бобових трав як 

джерела симбіотичного азоту, препаратів та добрив органічного походження; 

- еколого-біологічних основ формування високопродуктивних 

кормових  агроценозів, з проведенням  комплексних досліджень, які 

охоплюють оцінку технологій не тільки за продуктивністю кормових угідь, 

ботанічним складом і якістю кормів, а й за продуктивністю і здоров’ям тварин 

та якістю  тваринницької продукції;  

- технологій поліпшення сінокісно-пасовищних угідь на базі 

існуючого і створеного людиною біорізноманіття видів і  сортів багаторічних 

трав із збереженням дикорослих лучних трав.  

В умовах різкого зменшення поголівʼя худоби дослідження з луківництва 

також будуть направлені на розроблення наукових і технологічних основ 

підвищення природоохоронної ролі природних кормових угідь в ландшафтах,  

захист ґрунтів від ерозії, а водних джерел від замулення, також збереження 

біорізноманіття  лучних рослин;  

Дослідження з кормовиробництва будуть  проводитись у комплексі із 

заходами спрямованими на збереження рослинного і ґрунтового покриву 

природних кормових угідь і  розширення мережі заповідників, заказників, 

мисливських угідь та консервування земель.  
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Необхідним залишається проведення  моніторингових  досліджень з 

вивчення сучасного культуртехнічного стану природних кормових угідь та 

розроблення заходів їх поліпшення на основі локального і великомасштабного  

геоботанічного їх обстеження.  

Значна увага буде приділена розробленню нових та адаптуванню 

існуючих технологій для альтернативного використання кормових агроценозів 

та лучних угідь, зокрема як трав’яних газонів різного призначення та 

використання штучних і природних травостоїв  на біопаливо. 

Дослідження  проводитимуться з використанням в науковому  процесі 

нових  методів планування експериментів за скороченими схемами та 

невеликими ділянками, які за малих затратах забезпечують отримання значної  

великої кількості наукової  інформації, які придатні для моделювання і 

прогнозування агротехнологічної ефективності з застосуванням сучасного 

обладнання для оцінки продуктивності кормових агроценозів і якості кормів 

безпосередньо в польових, а також в лабораторних умовах.  

Стан та перспективи розвитку наукового напряму селекції й 

насінництва сільськогосподарських культур. В ННЦ «Інститут землеробства 

НААН наукові дослідження з селекції і насінництва ведуться по зерновим, 

круп’яним, зернобобовим, олійним, кормовим і луб’яним культурам. Сорти 

селекції Інституту є конкурентоспроможними, перевищують вітчизняні та 

іноземні аналоги за врожайністю, якістю продукції і рядом інших цінних ознак. 

Порівняно із сортами іноземної селекції вони краще пристосовані до ґрунтово-

кліматичних умов України, є більш стійкими до несприятливих біотичних і 

абіотичних факторів довкілля, що обумовлює значно менші витрати на їх 

вирощування і високу економічну ефективність. Сорти таких культур, як 

люпин білий, соя та просо комерційно вирощуються на ліцензійній основі не 

лише в Україні, а й за кордоном. 

Наукові дослідження відділу селекції і насінництва зернових культур 

спрямовані на розробку теоретичних основ селекції та створення нових сортів 

пшениці озимої і ярої, тритикале та жита озимого. У «Державний реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні» нині занесені 21 сорт пшениці 

озимої, 4 – пшениці ярої, 3 – жита і 8 –тритикале. Створено ряд 

високоврожайних конкурентоспроможних сортів пшениці озимої інтенсивного 

типу, з потужним розвитком продуктивних органів і високою продуктивною 

кущистістю, невимогливі до умов вирощування. Проводяться дослідження з 

вивчення тривалості яровизаційної потреби і фотоперіодичної чутливості нових 

сортів. Важливим завданням є створення селекційного матеріалу із підвищеною 

зимостійкістю, стійкістю хвороб, посухи, полягання. На період до 2030 року 

будуть створені якісно нові сорти із високою продуктивністю і адаптивністю, 

стійкі до несприятливих біотичних і абіотичних факторів, з покращеною якістю 

зерна, придатні для широкого ареалу вирощування і різних напрямів 

використання.  

Основним завданням селекції пшениці ярої є створення ранньостиглих та 

середньоранніх, високоврожайних, стійких до посухи та ураження основними 

хворобами сортів, з високою якістю зерна. В подальшому також необхідно 
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продовжувати селекційну роботу в напряму підвищення зернової 

продуктивності, вмісту в зерні білка і клейковини, стійкості до вилягання та 

ураження шкідниками і хворобами. З метою підвищення результативності 

практичної селекції до 2030 року заплановано здійснити розробки з вивчення 

яровизаційної потреби і фотоперіодичної чутливості нових сортів для 

прогнозування ареалу їх вирощування, рівня стиглості, стійкості до стресових 

факторів та у кінцевому результаті врожайності для конкретних умов 

вирощування. Будуть створені сорти з підвищеною адаптивною здатністю до 

зміни клімату, стійкі до біотичних і абіотичних факторів, із високою 

врожайністю та показниками якості зерна.  

Важливим завданням селекції жита є створення сортів для різних 

напрямів використання. Перспективним є створення сортів з третьою квіткою 

та третім зерном в колоску, які характеризуються підвищеною врожайністю 

зерна. Проводяться дослідження з удосконалення методів оцінки і добору 

вихідного матеріалу за основними біохімічними показниками якості зерна, 

такими як вміст і тип крохмалю, пентозанів, білка та інших речовин. До 2030 

року заплановано створення нових сортів із значно покращеними 

хлібопекарськими якостями зерна, підвищеними адаптивними властивостями, 

стійкістю до абіотичних і біотичних факторів та високою врожайністю зерна. 

Селекція тритикале проводиться у напряму створення сортів з 

покращеними хлібопекарськими якостями та сортів, придатних для переробки 

на біопаливо. Створено лінії з високим вмістом крохмалю, амілопектиновим 

типом крохмалю, дрібними та вирівняними крохмальними гранулами. Для 

створення сортів тритикале різного призначення проводяться дослідження з 

удосконалення методів оцінки за основними біохімічними показниками якості 

зерна: вміст і тип крохмалю, пентозанів, білка та інших речовин; з вивчення 

особливостей і закономірностей їх накопичення. На період до 2030 року 

заплановано створення якісно нових сортів тритикале із заданим комплексом 

ознак відповідно напряму використання, які також будуть характеризуватися 

підвищеними адаптивними властивостями, стійкістю до абіотичних і біотичних 

факторів та високою врожайністю зерна. 

У відділі селекції і насінництва круп’яних культур створено сорти проса, 

що характеризуються поєднанням ознак продуктивності, стійкості проти 

вилягання, ураження сажкою та меланозом, високих технологічних якостей 

зерна, адаптивності до стресових факторів середовища. До «Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні» на нині занесені 8 

сортів проса. Створено сорти різного напряму використання: для харчової 

промисловості, для кормовиробництва і для різних галузей промисловості із 

амілопектиновим типом крохмалю. Всі сорти відрізняються високою зерновою 

продуктивністю, посухостійкістю, стійкістю проти вилягання й осипання та 

ураження сажкою. Пріоритетними напрямами наукової роботи на період до 

2030 року є селекція на врожайність, на стійкість проти хвороб і шкідників та 

несприятливих факторів середовища, підвищення технологічні якості зерна, 

створення сортів для дієтичного харчування. Створення і широке впровадження 

таких сортів сприятиме істотному підвищенню рівня конкурентоспроможності 
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проса і збільшенню його виробництва для реалізації потреб внутрішнього 

ринку та зростаючого експортного потенціалу України. 

Науково-дослідна робота з селекції гречки спрямована на створення 

високоврожайних, стійких до несприятливих умов довкілля сортів із 

покращеними якостями зерна. До «Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні» нині занесені 10 сортів гречки. У відділі 

проводяться дослідження з вдосконалення методів селекції на підвищення 

насіннєвої продуктивності, з розширення поліморфізму гречки та виділення 

нових цінних генетичних джерел. Важливим напрямом є селекція на 

підвищення врожайності та адаптивності, озерненості суцвіть, виходу зерна з 

загальної біомаси та покращення технологічних властивостей зерна. На основі 

застосування вдосконалених методів селекції за індексними ознаками та ефекту 

гетерозису заплановано створення нових конкурентноздатних сортів та гібридів 

із заданим комплексом ознак. Впровадження нових сортів дозволить до 2030 

року збільшити об’єми виробництва якісного зерна гречки за рахунок 

підвищення і стабілізації рівня її врожайності методами селекції, 

використовуючи в повній мірі генетичний потенціал цієї культури. 

До «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні» нині занесені 8 сортів люпину білого, 21 сорт сої і 4 сорти квасолі, 

створених у відділі селекції і насінництва зернобобових культур. Сорти люпину 

білого Дієта та сорт сої Сіверка включені до Національного списку сортів 

рослин у Сполученому королівстві Великобританія. У відділі проводяться 

дослідження в напряму вивчення генетичних основ селекції, удосконалення 

методів створення вихідного матеріалу, розширення генетичного різноманіття 

зернобобових культур. Сорти люпину відрізняються високою врожайністю 

зерна і зеленої маси, скоростиглістю, стійкістю проти хвороб та весняних 

приморозків, мають низький вміст алкалоїдів, характеризуються дружністю 

достигання. На даний час основними завданнями селекції люпину є подальше 

підвищення продуктивності і покращення кормових якостей та створення 

сортів із підвищеною посухостійкістю та азотофіксуючою здатністю, стійких до 

вірусних хвороб. На перспективу заплановано створення сортів різного 

напряму використання: кормового, сидерального і харчового. Люпин є 

найкращою культурою, придатною для екологічно-безпечних агротехнологій та 

покращення родючості ґрунту, що обумовлює великі перспективи для значного 

збільшення площ його вирощування. Максимальне впровадження нових сортів 

у виробництво дозволить до 2030 року вирішити проблему забезпечення 

тваринництва високоякісними кормами та підвищення родючості ґрунту.  

Селекційна робота по сої ведеться в напряму створення 

конкурентноздатних, адаптованих до умов середовища ультраскоростиглих, 

скоростиглих та середньостиглих сортів сої, які забезпечують урожайність при 

тривалості періоду вегетації до 100 днів – 2,5-2,8 т/га, до 110 днів – 3,0-3,5 т/га 

та до 125 днів – 3,5-4,5 т/га. Широко поширені у виробництві на даний час 

сорти Арніка, Сіверка, Муза та Сузір’я. На 2021 рік до Державного реєстру 

включені нові сорти Вишиванка та Жаклін, які також проходять випробування 

у Великобританії та Німеччині. Сорт Сіверка випробовується у Чехії та Новій 
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Зеландії. Розпочата робота по створенню нового покоління сортів із 

збільшеною кількістю бобів у міжвузлі та з вмістом білка у насінні до 45%, 

стійких до найбільш поширених хвороб та стресових умов довкілля, стабільних 

по продуктивності. Впровадження нових сортів сої у виробництво дозволить до 

2030 року вітчизняним виробникам насіння успішно конкурувати з іноземними 

компаніями як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

У відділі створено та включено до Державного реєстру сортів рослин 

України 4 сорти квасолі зернової. Селекційна робота по квасолі ведеться в 

напряму створення сортів, придатних до механізованого збирання, стійких до 

основних хвороб, з високими смаковими якостями. Широким попитом серед 

виробників та населення користуються сорти Мавка, Панна, Щедра, та 

Перлина. На Державне сортовипробування переданий сорт Катерина. 

Відділ селекції і насінництва олійних і луб'яних культур має значні 

досягнення з селекції ріпаку озимого і ярого, льону олійного та льону-

довгунцю. Також у відділі ведеться робота по створенню сортів різних видів 

гірчиць та рижію. До «Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні» сьогодні занесені 4 сорти ріпаку озимого, 1 – ріпаку 

ярого, 6 – льону олійного, 4 – льону-довгунцю, 2 – гірчиці ярої білої та по 1 

сорту гірчиці ярої чорної, гірчиці ярої сарептської, гірчиці озимої сарептської, 

суріпиці озимої і рижію ярого. 

Відділ досягнув значних успіхів у створенні сортів ріпаку озимого, які 

краще адаптовані до умов Лісостепу, мають високу продуктивність та відмінну 

якість насіння, що придатне для виготовлення харчової олії преміум класу. 

Крім того успішно проводиться робота з іншими "нішевими" олійними 

культурами родини Brassicaceae. Успішно ведеться робота по селекційному 

вдосконаленню льону олійного. В останні роки створено лінійку інтенсивних 

сортів, що відповідають запитам виробництва та дають можливість отримувати 

високоякісне насіння та цінну льонову олію, багату на омега-кислоти. В 

селекції льону-довгунцю також досягнуто значного прогресу: з використанням 

індукованого мутагенезу та внутрішньовидової гібридизації створено унікальні 

сорти, що переважають вітчизняні аналоги за якістю та врожайністю волокна та 

адаптовані до умов Полісся та Лісостепу. 

Актуальними завданнями селекції ріпаку на перспективу є створення 

сортів та гібридів харчового напряму використання типу «00» зі спеціальними 

властивостями, з високим адаптаційним потенціалом та сортів технічного 

напряму, що придатні для виготовлення біодизелю, ерукаміду та екологічно 

безпечних мастильних матеріалів. В селекції льону-довгунцю перспективними 

є дослідження генетичного різноманіття сортів та кращих зразків світової 

селекції для подальшого залучення до гібридизації з місцевими 

високоадаптованими сортами для отримання екологічно пластичних сортів в 

умовах кліматичних коливань, а також розробка і реалізація принципово нової 

моделі сорту універсального напряму використання, що поєднує достатньо 

високу якість і продуктивність волокна з підвищеною врожайністю насіння. 

До 2030 року буде продовжена робота по створенню сортів ріпаку «00» 

типу з високим адаптаційним потенціалом і поліпшеним жирнокислотним 
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складом олії та створення сортів спеціального призначення, що мають високий 

вміст ерукової кислоти і низький вміст глюкозинолатів із залученням до 

селекційного процесу ріпаку біотехнологічних методів. У селекції льону 

олійного на наступні 10 років увага буде спрямована на створення сортів з 

покращеною врожайністю насіння та пластичністю за показником 

продуктивності і вдосконаленим жирнокислотним складом олії. У селекційній 

роботі по льону-довгунцю в наступні роки будуть створюватися нові сорти з 

поліпшеною якістю та врожайністю волокна. До 2030 року буде створено 2 

сорти озимого ріпаку, 1 сорт ярого ріпаку, 2 сорти льону олійного та 2 сорти 

льону-довгунцю, що забезпечить прибуток від реалізації високих категорій 

насіння на рівні 30 млн грн. 

До «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні» занесені 5 сортів люцерни, 5 сортів конюшини лучної і 3 сорти 

кормового буряка селекції відділу кормовиробництва. Сорти люцерни мають 

широку генетичну природу, відрізняються підвищеною стійкістю до 

несприятливих умов вирощування, витримують близьке залягання грунтових 

вод, весняні приморозки, характеризуються високою зимостійкістю, 

підвищеною насіннєвою продуктивністю, а також продуктивним довголіттям. В 

перспективі на наступне десятиліття в селекційних дослідженнях з люцерни 

основними напрямами будуть гетерозисна селекція на вегетативну та 

генеративну продуктивність з залученням фалькатного геному і донорів 

самофертильності та багатоспіральності бобу. Будуть створені якісно нові 

високопродуктивні, посухостійкі, адаптовані до умов України сорти люцерни.  

Створені диплоїдні і тетраплоїні сорти конюшини лучної, які 

характеризуються підвищеною зимостійкістю, насіннєвою і вегетативною 

продуктивністю, стійкістю до хвороб та рядом інших цінних ознак. 

Перспективним напрямом наукових досліджень є гетерезисна селекція на 

продуктивність на ди- та тетраплоїдному рівнях. Особливо важливим є 

створення тетраплоїдних сортів, які характеризуються великою врожайністю 

вегетативної маси, підвищеним симбіотичним потенціалом, вищою нектаро 

продуктивністю і крупним насінням. Актуальним завданням також є 

підвищення продуктивного довголіття, зимо- і морозостійкості, усунення 

цитологічної нестабільності. Будуть створені нові високопродуктивні та 

адаптовані до умов вирощування сорти конюшини лучної. 

Однонасінні сорти і гібриди кормових буряків нашої селекції за 

продуктивністю не поступаються зарубіжним сортам та дозволяють отримувати 

до 10-12 т сухої речовини з гектара. Вони мають одноростковість на рівні 96% і 

придатні для повністю механізованого вирощування. На сучасному етапі 

селекції пріоритетним напрямом є створення високопродуктивних гібридів на 

ЧС основі. При схрещуванні стерильних форм з фертильними запилювачами 

досягається контрольована гібридизація і отримання гетерозисного ефекту у 

фабричних посівах. На перспективу передбачається створення стерильних 

аналогів закріплювачів стерильності о-типу, вивчення комбінаційної здатність 

стерильних ліній і запилювачів та створення нових конкурентоспроможних 
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гібридів кормових буряків на стерильній основі із високими показниками 

врожайності і якості продукції. 

Відділ елітного та первинного насінництва працює у напрямі 

удосконалення методів отримання високоякісного насіння різних культур та 

покращення результативності насінницького процесу. Головним завданням є 

розробка технологій вирощування, післязбиральної доробки та зберігання 

насіння з високими посівними якостями і врожайними властивостями. 

Впровадження розробок відділу дозволить збільшити обсяги виробництва 

якісного насіння для забезпечення потреб виробництва. 

За попередній період у ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

сформований цінний генофонд культур, за якими ведеться селекційна робота. 

Використання наукових та методичних напрацювань науковців селекційних 

відділів та застосування розроблених методів покращення результативності і 

прискорення селекційного процесу дозволить створити до 2030 року 

конкурентоспроможні сорти нового покоління, які планується поширювати як в 

Україні, так і за кордоном. 

 

6.2 Діяльність Науково-методичного центру «Землеробство» 

 

На базі ННЦ «Інститут землеробства НААН» як провідної установи з 

проблем землеробства функціонує Науково-методичний центр «Землеробство», 

заснований згідно з Постановою Президії Української академії аграрних наук 

№ 7 від 03.04.1996 р., що визначає наукову політику, координує і створює 

наукове забезпечення розвитку землеробства в Україні. 

Відповідно до Постанови Президії НААН від 29.10.2014 р. (протокол № 

20) «Про затвердження Положення про порядок формування тематики 

наукових досліджень на 2016-2020 рр. і контролю за їх виконанням в НААН», 

ДСТУ 3973-2000 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» працюють 

Координаційно-методичні ради з виконання програм наукових досліджень 

НААН у 2016-2020 рр.  

Нині ННЦ «Інститут землеробства НААН» є головною науковою 

установою з виконання ПНД НААН 2 «Розробити наукові основи сталого 

розвитку систем землеробства і землекористування в умовах зміни клімату» 

(«Новітні системи землеробства і землекористування») та ПНД НААН 3 

«Розробити наукові основи функціонування систем виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції з максимальним залученням відновлюваних 

ресурсів» («Органічне виробництво сільськогосподарської продукції»); 

установою-співкоординатором ПНД НААН 14 «Розробити агроекологічний 

комплекс підвищення продуктивності зернових культур на основі новітніх 

досягнень у селекції та ресурсно-адаптивних моделей технологій для різних 

сільськогосподарських зон» («Технології вирощування зернових культур. 

Селекція кукурудзи і сорго») (Підпрограма 4 «Розробити агробіологічні основи 

підвищення продуктивності зернових колосових, зернобобових і круп’яних 

культур та реалізувати їх у технологіях вирощування в Лісостепу та Поліссі»). 
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Протягом 2016-2020 рр. провідними вченими ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» – керівниками програм, підпрограм, завдань першого 

рівня, кураторами наукових напрямів здійснено координацію наукових 

досліджень установ-співкоординаторів і установ-співвиконавців з виконання 

завдань ПНД НААН 2 «Новітні системи землеробства і землекористування», 

ПНД НААН 3 «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» та 

ПНД 14 «Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і 

сорго» (Підпрограма 4 «Розробити агробіологічні основи підвищення 

продуктивності зернових колосових, зернобобових і круп’яних культур та 

реалізувати їх у технологіях вирощування в Лісостепу та Поліссі»).  

У рамках роботи Науково-методичного центру «Землеробство» ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» у 2020 р. здійснював координацію 83 

фундаментальних, прикладних і пошукових завдань наукових досліджень, що 

виконуються у 27 науково-дослідних установах мережі Національної академії 

аграрних наук України.  

Крім ННЦ «Інститут землеробства НААН» - головної установи, 

співвиконавцями та співкоординаторами ПНД НААН 2, ПНД НААН 3 та ПНД 

НААН 14 (Підпрограма 4) є 1 національний науковий центр, 12 інститутів та 14 

дослідних станцій: 

- ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 

- Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,  

- Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, 

- Інститут сільського господарства Полісся НААН,  

- Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН,  

- Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН,  

- Державна установа Інститут зернових культур НААН,  

- Інститут зрошуваного землеробства НААН,  

- Інститут сільського господарства Степу НААН,  

- Інститут картоплярства НААН,  

- Інститут агроекології та природокористування НААН,  

- Інститут овочівництва та баштанництва НААН,  

- Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН,  

- Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», 

- Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН,  

- Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

Карпатського регіону НААН, 

- Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН,  

- Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інституту 

агроекології та природокористування НААН,  

- Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І 

Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, 
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- Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН,  

- Панфильська дослідна станція ННЦ «Інституту землеробства НААН»,  

- Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

картоплярства НААН,  

- Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, 

- Державна установа «Миколаївська державна сільськогосподарська 

дослідна станція» Інституту зрошуваного землеробства НААН,  

- Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН,  

- Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН,  

- Асканійська ДСГДС Інституту зрошуваного землеробства НААН. 

Дослідження за ПНД НААН 2 «Новітні системи землеробства і 

землекористування», ПНД НААН 3 «Органічне виробництво 

сільськогосподарської продукції» проводяться в установах, які територіально 

розміщені в усіх агрокліматичних зонах України – Лісостепу, Степу та на 

Поліссі. Таке широке охоплення дозволяє розробляти науково обґрунтовані 

зональні системи землеробства та технології вирощування зернових колосових, 

зернобобових і круп’яних культур.  

На найближчу і віддалену перспективу необхідно поглиблювати  і 

розширювати дослідження з питань запобігання та адаптації до наслідків змін 

клімату з метою досягнення сталого і поступального розвитку землеробства в 

Україні для забезпечення населення держави якісною екологічно безпечною 

продукцією харчування та посилення її експортного потенціалу. Відтак 

потребуватимуть розширення дослідження у зонах недостатнього і нестійкого 

зволоження, що направлені на розроблення вологозберігаючих невиснажливих 

систем землеробства та їх основоположних складових – моделей сівозмін, 

систем обробітку ґрунту та удобрення, ефективних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур.  

 

6.3 Діяльність у сфері інтелектуальної власності 

 

ННЦ «ІЗ НААН» має на меті сприяти реалізації державної політики у 

сфері охорони прав інтелектуальної власності, заохочувати творчий, науково-

технологічний потенціал колективу науковців установи, стимулювати 

використання об’єктів права інтелектуальної власності в інноваційній 

діяльності, підвищувати рівень охорони прав інтелектуальної власності, 

зокрема авторських права.  

Під час створення об’єктів авторського права, передреєстраційної 

підготовки документів, що їх стосуються, в тому числі заключення авторських 

договорів та угод, взаємовідносини між співавторами творів базуються на 

основі конструктивності та взаємодії, добровільності та прийняття реальних 

зобов'язань, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень. Взаємовідносини 

між співавторами службових творів та роботодавцем визначено Цивільним 

Кодексом України, ЗУ «Про авторські та суміжні права» тощо. Автори 

створюють службові твори на основі службових завдань, трудового договору, у 

зв’язку із виконанням ним трудових обов’язків.  
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Для запровадження договірних відносин у сфері інтелектуальної 

власності ННЦ «ІЗ НААН» керується документами, затвердженими спільним 

Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці і соціальної 

політики України № 986 від 28.12.2004 «Про затвердження зразків документів», 

а саме: 

- повідомлення Роботодавця про створення об'єкта права інтелектуальної 

власності або авторського права; 

- договір про розподіл майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності 

чи авторського права, створений під час виконання службових обов'язків і (або) 

окремого завдання (доручення) роботодавця; 

- договір між автором (авторами) та роботодавцем про передання права на 

подання заявки й отримання охоронних або реєстраційних документів на 

об'єкти права інтелектуальної власності чи авторського права, створені у зв'язку 

з виконанням трудового договору, службових обов’язків; 

- договір між роботодавцем і автором (авторами) твору про авторську 

винагороду; 

- ліцензійний договір про надання дозволу на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності (сорту чи гібриду рослин, винаходу, корисної моделі, 

об’єкта авторського права тощо); 

- договір (угода) між співавторами про вклад (частку авторських права) у 

створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди. 

Оскільки у даному випадку має місце поєднання різних правових аспектів 

відповідних галузей права (трудове право, авторське право та право 

інтелектуальної власності), в практичній діяльності ННЦ «ІЗ НААН» 

використовує окремі види зазначених договорів. Зокрема, додатками до 

трудового договору (контракту) із науковими працівниками укладено й 

укладаються наступні види договорів: 

- договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності (винаходи, корисні моделі, сорти рослин, об’єкти авторського права), 

створені під час виконання службових обов'язків і (або) окремого завдання 

(доручення) роботодавця; 

- договір між роботодавцем і автором (авторами) про передання (відчуження) 

майнових прав на об’єкти авторського права, в разі, якщо твір створено не під 

час виконання службових обов‘язків і (або) окремого доручення(завдання) 

роботодавця та відповідну винагороду, тощо. 

Перспективи розвитку діяльності ННЦ «ІЗ НААН» у сфері 

інтелектуальної власності: 

- постановка на баланс усіх чинних патентів, які використовуються під час 

проведення науково-дослідних робіт та успішно комерціалізовані, а також 

мають перспективу отримання економічної вигоди від їхнього використання; 

- включення до перспективних планів НДР наукових розробок, що є 

потенційними об’єктами для подальшого ліцензування; 

- збільшення обсягів патентування об’єктів права інтелектуальної власності, 

для яких характерний реальний винахідницький рівень, новизна та промислова 

придатність (винаходів), порівняно із заявками на корисну модель, які 
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характеризуються тільки новизною та промисловою придатністю за всіма 

напрямами науково-дослідної діяльності; 

- реєстрація та захист авторських прав на всі службові твори та наукові 

видання, створені творчою працею науковців ННЦ «ІЗ НААН» в рамках 

виконання трудових відносин; 

- постійне опрацювання нормативно правової бази, пов’язаної з правом 

інтелектуальної власності, авторським правом, ліцензійною діяльністю, 

Цивільним, Адміністративним, Господарським, Митним кодексами України. 

- постійне підвищення кваліфікації наукових співробітників та навчання 

аспірантів з питань проведення патентних досліджень під час створення 

наукових розробок, патентування та ліцензування наукової продукції. 

Віддалена (2025-2030 рр.) перспектива розвитку діяльності Інституту у 

сфері інтелектуальної власності: 

- міжнародне патентування найперспективніших сортів рослин і винаходів; 

- ліцензування наукових розробок з окремих напрямів науково-дослідної 

діяльності (землекористування, технології вирощування, кормовиробництво 

тощо); 

- розширення публікаційної активності науковців Інституту в виданнях, які 

належать до наукометричних баз Scopus і Web of Science. 

 

6.4 Діяльність у сфері комерціалізації наукових розробок 

 

Інвестиційна привабливість наукових розробок ННЦ «ІЗ НААН», як і по 

галузі в цілому, стримується відсутністю економічної стабільності ринку 

сільськогосподарської продукції. Більшість розробок спрямовано на 

підвищення культури землеробства, розроблення адаптивно-ландшафтних 

систем землеробства на основі стабілізації землекористування, оптимізацію 

переліку культур сівозміни у відповідності з принципами збереження й 

відтворення родючості ґрунтів, підтримання екологічної рівноваги в 

агроекосистемах, створення інтенсивних та органічних технологій 

вирощування польових культур, спрямованих на підвищення врожайності й 

поліпшення якості отриманої продукції, селекції і насінництва, заходів 

ефективного використання інновацій і інвестицій у землеробстві – базовій 

галузі сільськогосподарського виробництва зон Лісостепу і Полісся України. За 

сучасної цінової політики на сільськогосподарську продукцію більшість 

вітчизняних агропідприємств не мають фінансової можливості вкладати гроші 

у наукоємні розробки, оскільки їхня ефективність прямо залежить від рівня 

агротехніки і культури землеробства. Однак наукові розробки, що спрямовані 

на одержання максимальної окупності капіталовкладень, раціональне 

використання матеріальних і трудових ресурсів, залишаються потенційно 

привабливими навіть за умов економічної кризи. 

У сфері діяльності ННЦ «ІЗ НААН» пріоритетними тематиками 

досліджень, до яких доцільно залучення коштів вітчизняних і іноземних 

інвесторів, є: 
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- моделювання ґрунтозахисної адаптивно-ландшафтної системи 

землеробства та проектування базових елементів адаптивно-ландшафтної 

системи землеробства в ерозійно небезпечних агроландшафтах Лісостепу; 

- науково обґрунтовані системи ведення землеробства, адаптовані до 

ґрунтово-кліматичних умов господарств; 

- різноротаційні науково обґрунтовані, раціональні сівозміни для 

господарств різної спеціалізації і форми господарювання; 

- технології вирощування різних сільськогосподарських культур у системі 

органічного землеробства; 

- адаптивні системи обробітку ґрунту; 

- системи захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і 

бур’янів за різних систем вирощування; 

- біоконверсія твердих органічних відходів у полікомпонентні органо-

мінеральні біоактивні добрива, рідких стоків – у технологічні води повторного 

використання; 

- технології меліоративного вапнування та зниження кислотності кислих 

ґрунтів;  

- методика розроблення оптимальних систем удобрення 

сільськогосподарських культур на основі бактеризації насіння, застосування 

біогенних і лужноземельних елементів та оцінки конкретних ґрунтово-

кліматичних умов; 

- технології еколого-агрохімічної оцінки компонентів агроландшафту; 

- рекомендації щодо благоустрою  територій сільських населених пунктів; 

- інтенсивні, ресурсоощадні й органічні технології вирощування зернових 

колосових культур та кукурудзи, зернобобових, круп’яних олійних, кормових і 

технічних культур; 

- селекція і насінництво сортів низки польових сільськогосподарських 

культур з покращеними цінними господарськими ознаками (врожайність, 

якістю насіння, стійкістю до біотичних й абіотичних факторів). 

Перспективними тематиками для отримання позабюджетних надходжень 

та інвестицій є наукові дослідження з проблем створення нових і 

удосконалення існуючих систем землеробства, створення та подальше 

розмноження сортів різних сільськогосподарських культур, виконання 

замовлень із лабораторних агроекологічних, аналітичних, біотехнологічних 

досліджень, дослідження, пов’язані зі впорядкуванням землеволодінь, 

землекористувань. Наукова тематика з охорони і раціонального використання 

ґрунтових і водних ресурсів України малоперспективна для залучення 

позадержавних інвестицій, оскільки передбачає економічну вигоду і одержання 

прибутку у загальнодержавному обсязі. Тому для низки наукових розробок із 

питань збереження та відтворення родючості ґрунтів, дотримання раціональних 

сівозмін тощо найбільш доцільним є залучення коштів Державного агентства з 

інвестицій та інновацій. 

Тематика НДР, що виконується ННЦ «ІЗ НААН» сумісно з 

міністерствами, відомствами, організаціями та підприємствами різних форм 

власності відповідає напрямам статутної діяльності Інституту і є прямим 
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продовженням наукових досліджень, що проводилися в рамках бюджетної 

науково-дослідної тематики. Загальна схема наукового процесу виглядає 

наступним чином: «фундаментальні дослідження (розроблення наукових основ 

певного виду діяльності, методології тощо) → прикладні дослідження 

(технологічні та методичні розробки) → апробація та впровадження наукових 

розробок на конкретних об’єктах (міністерства, відомства, організації та 

підприємства). Змістом переважної більшості господарських договорів є саме 

апробація та впровадження прикладних наукових розробок Інституту, тобто їх 

адаптація до конкретних природних та соціально-економічних умов, а також 

авторський науковий супровід їхньої реалізації. 

Напрями та завдання діяльності ННЦ «ІЗ НААН» у сфері комерціалізації 

на найближчу (до 2025 р.) перспективу: 

- фінансування витрат на відрядження для апробації та впровадження 

наукових розробок за рахунок тих установ, де проводяться ці роботи, і які 

зацікавлені у впровадженні інноваційної продукції для підвищення 

ефективності своєї діяльності; 

- розроблення бізнес-планів з найбільш комерційно привабливих 

інноваційних розробок у сфері насінництва, управління якістю 

сільськогосподарської продукції, землекористування; 

- активізувати участь у проєктах регіонального розвитку Київської 

області та країни в цілому, розширення ділової співпраці з представниками 

агробізнесу й об’єднаних територіальних громад; 

Перспективи та завдання розвитку діяльності ННЦ «ІЗ НААН» у сфері 

комерціалізації на віддалену (2025-2030 рр.) перспективу: 

- формування науково-виробничих кластерів за основними статутними 

напрямами досліджень; 

- проведення оптимізації неперспективних з точки зору комерційної 

привабливості напрямків досліджень, зробити ставку на пріоритетні, 

затребувані ринком, продукти; 

- відпрацювання комплексної програми з управління сферою 

інтелектуальної власності в контексті формування брендового «обличчя» 

Інституту, а саме захист авторських прав на всі об’єкти авторського права, в 

тому числі створені з метою формування рекламних матеріалів (світлини, 

ілюстрації тощо); розробка фірмової упаковки з вирізняльними етикетками на 

всі види продукції Інституту (насіння, добрива, засоби захисту рослин тощо) і 

патентування відповідних промислових зразків;  

- розвиток стратегічного менеджменту шляхом постійного аналізування 

стану інноваційної діяльності Інституту, оцінка інновацій методами SWOT-

аналізу за сильними й слабкими сторонами розробок, можливостями та 

загрозами під час їхнього впровадження; 

- постійне і цілепрямоване підвищення кваліфікації та професійності 

співробітників, заохочення науковців до самоосвіти й самовдосконаленн; 

- проведення дооснащення відділів та лабораторій сучасним обладнанням 

та навчання персоналу щодо його обслуговування, що дасть можливість 
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розширити перелік надаваних послуг і відповідно, підвищить інвестиційну й 

комерційну привабливість Інституту; 

- перехід до ринкової моделі господарювання - капіталізація і 

комерціалізація розробок, формування середовища, сприятливого до інновацій, 

використання ринкових механізмів координації діяльності учасників циклу: 

наукові дослідження – розробка – виробництво – реалізація і консалтинг – 

розвиток конкурент; 

- підвищення рівня використання SMM та ІТ-технологій, якісне 

наповнення контенту офіційного сайту Інституту та офіційних сторінок і 

науково популярних груп Інституту в соціальних мережах, що дасть 

можливість адресно доносити інформацію рекламного характеру про наукові 

розробки установи потенційним споживачам науково-інноваційних продуктів.  

- пошук інвесторів – споживачів інноваційної продукції на стадії ідеї, які 

фінансують її розроблення. У подальшому залучення інвесторів (грамотна 

реклама, наукові видання (потенційні клієнти знайомляться й відфільтровують 

інноваційну інформацію), дні поля й демонстраційні полігони, консалтингові 

послуги з технологій вирощування сортів різних сільськогосподарських 

культур тощо. 

Інноваційний потенціал має стати рушієм економічного зростання та 

сприяти розвитку всіх сфер економіки, зокрема аграрного сектору. Пріоритетом 

для аграрної науки (академічної, освітянської, відомчої, недержавної) є наукове 

забезпечення перетворення агропромислового комплексу у фінансово успішний 

сектор економіки. Це потребує функціонування та розвитку наукової сфери на 

інноваційній основі, яка передбачає реалізацію інтелектуального потенціалу 

наукових установ, впровадження прогресивних інструментів та методів 

модернізації виробництва, зниження його ресурсоємності і енергозалежності, 

підвищення продуктивності і прибутковості, в тому числі за рахунок 

збільшення питомої ваги високотехнологічних виробництв та їх логістичної 

інфраструктури. Найбільший ефект в ньому може бути досягнутий при 

комплексному поєднанні потенціалу аграрної науки і можливостей сучасного 

агробізнесу, що потребує подальшого реформування наукової сфери на 

інноваційній основі. 

 

6.5 Підготовка наукових кадрів 

 

 Стратегія розвитку освітнього процесу в Інституті базується на 

пріоритетних напрямках державної політики щодо забезпечення вищої освіти 

України, визначених законам України «Про вищу освіту». В основу 

навчального процесу покладено ідею органічного поєднання науки та освіти. 

 Основне стратегічне завдання з розвитку освітнього процесу, яке стоїть 

на сьогоднішній день – забезпечення надання якісних освітніх послуг та 

формування професійної і наукової компетентностей у здобувачів вищої освіти, 

а також збереження та поглиблення принципу Liberal Arts Education як 

необхідну умову формування високоосвіченої, творчої особистості.  
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З 1945 року в Інституті діє аспірантура та з 1994 року – докторантура.  За 

цей багаторічний період підготовлено понад тисячу фахівців – науковців вищої 

кваліфікації. ННЦ «Інститут землеробства НААН» згідно з Наказом МОН 

України № 933 від 03 серпня 2016 року «Про ліцензування освітньої діяльності 

на третьому освітньо-науковому рівні» видано ліцензію на освітню діяльність 

на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 201 – Агрономія. При 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» з 1993 року працює спеціалізована вчена 

рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій, де станом на 2020 р. 

успішно захищено 48 докторських і 308 кандидатських дисертацій. 

Основні задачі з розвитку освітньої діяльності в ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» на найближчу (до 2025 р.) перспективу: 

1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому 

(освітньо-науковому) рівні, здатних розв’язувати комплексні проблеми у галузі 

агрономії, демонструвати свою авторитетність, академічну та професійну 

доброчесність, здатність до саморозвитку та самовдосконалення. 

2. Системне підвищення якості освіти через періодичне оновлення змісту ОНП 

та вдосконалення організації освітньо-наукового процесу. Забезпечення 

варіативності та альтернативності  в освітньому процесі.  

3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук, здатних 

розв’язувати соціально значущі системні проблеми у галузі аграрних наук та 

біології, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку країни. 

4. Втілення інноваційних підходів в освітній процес з урахуванням вимог 

ринку та потреб стейкхолдерів. 

5. Для забезпечення успішного входження аспірантів/докторантів на ринок 

праці забезпечити поєднання теоретичного й прикладного аспектів навчання, 

посиливши в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та 

неурядовими організаціями.  

6. Забезпечення функціонування двох робочих мов (української та англійської) 

на всіх рівнях навчальної та наукової діяльності. 

7. Визнання боротьби з плагіатом спільним значущим завданням здобувачів 

вищої освіти та науково-педагогічного колективу Інституту. 

8. Періодичний розгляд питання щодо якості підготовки наукових кадрів, 

ефективності наукового керівництва/консультування. 

9. Підвищення відповідальності наукових керівників/наукових консультантів та 

аспірантів/докторантів за якість і своєчасність виконання індивідуального 

плану роботи і підготовку дисертацій. 

 Основні завдання з розвитку освітньої діяльності на віддалену (2025-2030 

рр.) перспективу: 

1. Забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих наукових кадрів в 

аграрній галузі, зокрема докторів філософії і докторів наук, за розробленими в 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» освітньо-науковими програмами, що 

відповідають сучасним вимогам ринку праці та кваліфікаційним вимогам. 

2. Оновлення освітньої програми з її орієнтацією на актуальні потреби 

інноваційного соціально-економічного і культурного розвитку України за 

участю роботодавців та підприємців. 
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3. Розробка освітньої програми міжнародного рівня за участю наукових 

установ інших країн. 

4. Удосконалення системи внутрішнього управління та забезпечення 

якості            освітньо-наукової діяльності в Інституті. 

5. Інформатизація процесу навчання, а саме впровадження інтерактивних 

методів навчання на базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій; 

розробка та використання електронних навчальних курсів. 

6. Удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки 

науково-педагогічних працівників Інституту за інноваційними напрямами 

організації освітнього процесу та наукової діяльності. 

7. Поглиблення умов для професійного зростання та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного складу Інституту, зокрема, реалізація 

програм стажування та підвищення кваліфікації в Україні та за її межами. 

8. Удосконалення й розширення спектра освітніх послуг, зокрема 

корегування ліцензійних обсягів підготовки фахівців відповідно до потреб 

ринку праці. 

9. Удосконалення освітніх технологій на базі дистанційного навчання. 

10. Підвищення професійної компетентності науково-педагогічного 

персоналу через запровадження системи заохочень сприяння створенню 

англомовних навчальних програм. 

11. В основу освітніх програм покласти інноваційні авторські курси, 

впроваджуючи елементи проблемно зорієнтованого навчання задля розвитку 

творчого, критичного мислення студентів та набуття ними професійних 

навичок. 

12. Розвиток молодіжної політики і самоврядування, Ради молодих вчених. 

13. Формування політики доброчесності і забезпечення дотримання 

принципів  академічної доброчесності викладачами та здобувачами. 

 

6.6 Співробітництво зі стратегічними партнерами з питань 

подальшого розвитку пріоритетних напрямів діяльності 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» впродовж тривалого часу 

співпрацює з міжнародними партнерами, закладами вищої освіти та установами 

НАН України. Спільні дослідження та програми в рамках договорів та угод 

передбачають проведення сумісних наукових досліджень, обмін досвідом, 

стажування та практику здобувачів вищої освіти, впровадження розробок та 

виконання експертиз, аналізів та інших наукоємних робіт.  

Міжнародне співробітництво у ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

завжди було одним з найбільш пріоритетних напрямків ведення наукових 

досліджень. Враховуючи закріплений в Конституції України стратегічний курс 

держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, 

основним напрямком міжнародної діяльності ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» було визначено інтеграцію у головну наукову програму Європейського 

Союзу – Horizon Europe, адже вона вирішує питання зміни клімату, допомагає 
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досягти цілей сталого розвитку ООН та підвищує конкурентоспроможність та 

зростання ЄС в цілому.  

Окрім цього, ННЦ «Інститут землеробства НААН» підтримує та розвиває 

контакти з іншими міжнародними організаціями; бере участь у міжнародних 

програмах і проектах, наукових конкурсах, виконує науково-дослідні роботи на 

замовлення закордонних партнерів.  

Традиційно активне співробітництво ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» здійснює із вітчизняними закладами вищої освіти, зокрема, аграрного 

профілю. Укладено договори з Білоцерківським національним аграрним 

університетом, Вінницьким національним аграрним університетом, Львівським 

національним аграрним університетом, Подільським державним аграрно-

технічним університетом, Полтавською державної аграрною академією, 

Сумським національним аграрним університетом, Державним вищим 

навчальним закладом «Київський національний економічний університет ім. 

Вадима Гетьмана», Таврійським національним університетом ім. В.І. 

Вернадського, Таврійський державним агротехнологічним університетом, 

Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва; 

Херсонським національним технічним університетом, Ужгородським 

національним університетом, Житомирським національним агроекологічним 

університетом, Уманським національним університетом садівництва, 

Іллінецьким державним аграрним коледжем, Боярським коледжем екології і 

природних ресурсів ВП НУБіП України, Маслівським аграрним коледжем ім. 

П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету.  

ННЦ «Інститут землеробства НААН» тісно співпрацює з  Іллінецьким 

державним аграрним коледжем МОН України. На базі коледжу під науково-

методичним керівництвом та безпосередньої участі науковців ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» закладено і ведеться стаціонарний дослід «Наукові 

основи збереження родючості ґрунтів та розроблення технологій вирощування 

сільськогосподарських культур за органічної системи землеробства», де 

вивчаються актуальні питання виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції. Крім того, на базі Іллінецького аграрного коледжу функціонує 

демонстраційний полігон  сортів і гібридів сільськогосподарських культур 

селекції Інституту, здійснюється впровадження наукових розробок ННЦ 

«Інститут землеробства НААН». 

Щорічно з 2010 р. ННЦ «Інститут землеробства НААН» спільно з 

Іллінецьким державним аграрним коледжем МОН України та Асоціацією 

учасників органічного виробництва «БІОЛан Україна» проводять міжнародну 

науково-практичну конференцію «Поєднання науки, освіти, практичного 

виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції», за 

результатами якої видається збірник тез конференції.  

Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» веде співпрацю в межах договору з кафедрою 

біології, екології та агротехнологій Навчально-наукового інституту 

природничих та аграрних наук Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького.  
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Дослідна станція тютюнництва ННЦ «Інститут землеробства НААН» тісно 

співпрацює з Уманським національним університетом садівництва та 

Уманським державним педагогічним університетом ім. П. Тичини МОН 

України. На базі Дослідної станції створено філіал кафедри Уманського НУС, 

основним напрямом діяльності якого є залучення студентської молоді до 

наукової роботи.  

ННЦ «Інститут землеробства НААН» співпрацює упродовж багатьох років 

з науковими установами Національної академії наук України, зокрема, з 

Державною установою «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН 

України», Інститутом фізіології рослин і генетики, Інститутом мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного, Інститутом клітинної біології та генетичної 

інженерії, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка.  

Інститут тісно співпрацює з Українським інститутом експертизи сортів 

рослин Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України щодо розроблення методик експертизи сортів на відмінність, 

однорідність і стабільність.  

На перспективу розроблено комплекс стратегічних кроків для інтеграції 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» у глобальну наукову спільноту та 

підвищення ефективності співпраці зі стратегічними вітчизняними партнерами: 

 Розробити довго- та середньострокові плани розвитку міжнародного 

співробітництва в Інституті шляхом систематичного проведення аналітичної 

роботи щодо визначення напрямів діяльності міжнародних організацій;  

 Розробити пропозиції щодо корегування національних (галузевих) 

програм наукових досліджень з урахуванням пріоритетів головної наукової 

програми Європейського Союзу – Horizon Europe та поглибити співпрацю з 

провідними закордонними науковими центрами, фондами, програмами;  

 Налагодити алгоритм пошуку грантових можливостей та інформування 

науковців  щодо актуальних міжнародних проектів з галузевої тематики та в 

суміжних областях. Цілеспрямований пошук партнерів та координаторів 

консорціумів для сумісного подання та виконання спільних міжнародних 

проектів у програмі досліджень та інновацій ЄС - Horizon Europe;  

 Розширити співпрацю з Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО. 

Налагодження контактів та активізація співпраці з Координаційними центрами 

(координаторами) України по співробітництву з Конвенціями ООН по боротьбі 

з опустелюванням, по змінам клімату та іншими, з Регіональними 

представництвами ФАО, Глобальним екологічним фондом, Об’єднаним 

дослідним центром Європейської Комісії та іншими;  

 Сприяти стажуванням та академічним обмінам молодих вчених Інституту 

з провідними  закордонними науковими центрами та їх участі у закордонних 

міжнародних конференціях, семінарах та вебінарах;  

 Створити повноцінні англомовні версії веб-ресурсів ННЦ «Інститут 

землеробства НААН»  для інтеграції у європейський науковий простір та 

посилення інформованості міжнародної наукової спільноти щодо основних 
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напрямів наукової діяльності, наукових здобутків, можливостей плідної 

співпраці з закордонними науковцями.   

- Посилити співпрацю із ЗВО, установами НАН України та іншими 

стратегічними партнерами у напрямі підготовки спільних проектів на 

виконання наукових досліджень у рамках пріоритетних напрямів науки і 

техніки; 

- Розробити спільні освітні та освітньо-наукові програми для підготовки 

фахівців відповідної кваліфікації для наукових установ, ЗВО та аграрного 

сектору економіки; 

-  Створити спільні кафедри за основними напрямами наукової та освітньо-

наукової діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» із ЗВО 

дослідницького типу; 

- Здійснювати апробацію та впровадження результатів спільних наукових 

проєктів у виробництво, забезпечувати науково-виробничі зв'язки на різних 

рівнях управлінських структур системи агропромислового комплексу; 

- Здійснювати організацію і проведення спільних конференцій, 

симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних, з демонстрацією польових 

дослідів, закінчених наукових розробок, рекламуванням наукових і освітніх 

досягнень установ-партнерів.  

 

6.7 Координація і науково-методичний супровід наукової і виробничої 

діяльності установ мережі Інституту 

 

Наукова діяльність ННЦ «Інститут землеробства НААН» пов’язана із 

сучасними викликами, що постають перед сільськогосподарським 

товаровиробником, зокрема, змінами клімату, застосуванням елементів точного 

землеробства, супутникових і космічних технологій для ефективного 

вирішення потреб виробництва. 

Наукові дослідження спрямовані на отримання сучасних сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур, які здатні давати високі сталі врожаї не 

залежно від погодних умов та бути конкурентними із зарубіжними аналогами. 

Проте, не лише сорт і гібрид здатний забезпечити бажаний урожай, необхідно 

розробити новітні елементи технології вирощування цих культур, які здатні 

забезпечити високу урожайність та якість продукції не зважаючи на нестабільні 

погодно-кліматичні умови. 

На сучасному етапі сільськогосподарського виробництва актуальним стає 

забезпечення агроекологічної рівноваги та збереження довкілля, оскільки вплив 

на природне середовище негативних чинників створює загрози здоров’ю і 

життю людей. Таким чином, дослідження пов’язані із охороною природи наразі 

виходять на пріоритетний рівень. 

Реформування адміністративно-територіального устрою держави із 

зміною органів місцевого самоврядування змінює підходи до реалізації 

потенціалу виробництва, переробки та реалізації продукції агропромислового 

виробництва, адже розвиток громади залежить повною мірою від наявності 

виробничих потужностей. 
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Особливим чинником формування сучасного аграрного виробництва є 

відкриття ринку землі. Нові економічні відносини, що створюватимуться після 

отримання можливості придбати землю сільськогосподарського призначення у 

приватну власність потребуватимуть вирішення багатьох питань, тому наукові 

підходи та рекомендації завжди будуть затребувані. Економічні важелі 

регулювання агропромислового виробництва, формування ефективного 

організаційно-управлінського підходу для вирішення проблем забезпечують 

необхідний результат. 

 До мережі ННЦ «Інститут землеробства НААН» входять підпорядковані 

дослідні станції та дослідні господарства: 

- Панфильська дослідна станція ННЦ «ІЗ НААН»; 

- Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «ІЗ 

НААН»; 

- Дослідна станція тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН»; 

- ДП «ДГ Панфильської дослідної станції ННЦ «ІЗ НААН» 

- ДП ДГ «Олександрівське» ННЦ «ІЗ НААН». 

 Дослідні станції самостійно виконують завдання наукових дослідження 

Програм наукових досліджень НААН та є співвиконавцями окремих завдань 

наукових досліджень ННЦ «Інститут землеробства НААН», а в дослідних 

господарствах апробуються та впроваджуються результати досліджень та 

закінчені наукові розробки. На Панфильській ДС ННЦ «ІЗ НААН» функціонує  

єдиний в Україні унікальний біоенергетичний полігон, де представлено понад 

200 видів трав’янистих і деревних культур. 

 Виконання завдань у рамках ПНД НААН контролюється головними 

установами та безпосередньо – Національним науковим центром «Інститут 

землеробства НААН» через систему розгляду річних та перспективних планів 

науково-дослідних робіт, технічних завдань, календарних планів, піврічних та 

річних звітів Методичними комісіями Інституту, щорічної перевірки стану 

ведення польових дослідів на дослідних станціях, розгляду та затвердження 

проміжних на остаточних звітів Вченою радою Інституту. Провідні вчені 

підпорядкованих дослідних станцій є членами Методичної комісії з питань 

землеробства і рослинництва, Методичної комісії з питань селекції та 

насінництва, Вченої ради, Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» та повною мірою залучені до наукової 

діяльності Інституту.  

 Основними видами та напрямками діяльності дослідних господарств є 

вирощування оригінального, елітного та репродукційного насіння зернових, 

зернобобових і технічних культур; розведення великої рогатої худоби 

молочних порід, свиней, надання послуг в рослинництві та тваринництві, а 

також сприяння на взаємовигідній основі науковим установам в їх діяльності по  

впровадженню серед державних підприємств та організацій  наукових 

досягнень  і передового досвіду у виробництво. 

Стратегія розвитку ННЦ «Інститут землеробства НААН» щодо співпраці 

з підпорядкованими дослідними станціями і дослідними господарствами 

передбачає розширення наукових досліджень з проблем землеробства на 
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Дослідній станції тютюнництва, закладення на дослідних станціях нових 

польових дослідів з пріоритетних для Інституту напрямів досліджень для 

сумісного використання, ширше впровадження завершених наукових розробок 

у підпорядкованих дослідних господарствах з обов’язковим науковим 

супроводом науковцями Інституту.  

Для реалізації вищевказаних позицій ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» має забезпечити наступні напрями: 

1) Надання рекомендацій і консультацій для забезпечення розвитку 

землеробства, а саме: ефективного збалансованого екологічного 

агропромислового виробництва; ефективного використання меліорованих 

земель; протидії деградації ґрунтів і збереження та відновлення їх родючості.  

2) Підвищення продуктивності рослинництва і тваринництва через 

забезпечення раціонального ведення сільськогосподарського виробництва і 

запровадження наукових засад землекористування з урахуванням регіональних 

особливостей. 

3) Мінімізацію або оптимізацію внесення мінеральних добрив та 

регуляторів і стимуляторів росту рослин, з врахуванням видових і сортових 

особливостей, родючості ґрунту, забезпеченості ґрунту поживними речовинами 

та ін. Контролювання рівня підкислення і засолення ґрунтів та надання 

рекомендацій щодо уникнення цих явищ або розроблення методів їх подолання. 

4) Моніторинг, в тому числі і дистанційний, фітосанітарного стану 

посівів сільськогосподарських культур, встановлення складу збудників хвороб, 

видів шкідників та сегетальної рослинності та надання рекомендацій 

ефективного їх контролювання. 

5) Постійне надання інформації про нові сорти і гібриди 

сільськогосподарських культур, які забезпечують стале виробництво та мають 

високу конкурентоспроможність із іноземними. Здійснення сортооновлення і 

сортозаміни. Розмноження достатньої кількості високоякісного 

сертифікованого насіннєвого матеріалу для забезпечення потреб виробника. 

6) Постійний зворотній зв’язок із сільськогосподарськими 

товаровиробниками із застосуванням сучасних методів комунікації для 

забезпечення вирішення проблем у найкоротші строки. 

7) Надання рекомендацій щодо особливостей ведення органічного 

землеробства: впровадження ефективних сівозмін, використання дозволених 

добрив, в тому числі і місцевих, сидератів, побічної продукції рослинництва, 

бактеріальних препаратів удобрювальної та захисної дії, засобів захисту 

рослин, регулювання урожайності за допомогою елементів технологій, 

використання сортів і гібридів, придатних для органічного землеробства, 

контролювання якості органічної продукції на стадії вирощування та 

переробки. 

8) Здійснення наукового супроводу виробництва біоенергетичних 

культур однорічних і багаторічних, трав’янистих і деревних. 

9) Забезпечення розвитку племінного свинарства для забезпечення 

господарств різної форми власності молодняком свиней, підвищення 

ефективності системи селекції та племінної роботи з метою використання 
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генетичного потенціалу порід свиней. 

10) Впровадження у виробництво інноваційних розробок Інституту, які 

забезпечують ефективне ведення сільськогосподарського виробництва, 

економію витрат, раціональне використання засобів виробництва, поліпшення 

екологічної рівноваги, збалансований розвиток господарства. 

 

6.8 Видавнича діяльність та рекламування наукових розробок 

 

Науковцями ННЦ «Інститут землеробства НААН» за 2016-2020 рр. було 

опубліковано 87 книг, монографій та науково-методичних рекомендацій. 

Підготовлено і видано Збірники наукових праць ННЦ «Інститут землеробства 

НААН, Міжвідомчі тематичні наукові збірники «Землеробство», матеріали 

Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, конференцій молодих 

вчених, рекомендації, буклети. Співробітниками ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» опубліковано 805 статей у наукових виданнях, з них в Україні - 743, 

інших країнах – 62, у виданнях, занесених до міжнародних наукометричних без 

Scopus та Web of Science – 21.  

Впродовж 2016-2020 рр. Національним науковим центром «Інститут 

землеробства НААН» безпосередньо проведено 16 Міжнародних та 

Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій. Крім того, 

науковці Інституту брали участь у 79 наукових конференціях, які проводили 

наукові установи НААН та НАН України, громадські організації, заклади вищої 

та фахової передвищої освіти аграрного профілю, а також закордонні установи. 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» та дослідні станції, які входять до його 

мережі, були організаторами і учасниками 150 семінарів, нарад та днів поля.  

Для ознайомлення представників виробництва, науковців, освітян та 

працівників державних органів з інноваційними розробками ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» організовано функціонування шести демонстраційних 

полігонів - Виставково-демонстраційний полігон сортів і гібридів рослин 

селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», Полігон кормових культур на 

дослідах ННЦ «ІЗ НААН», Полігон зернових колосових культур на дослідах 

ННЦ «ІЗ НААН», Полігон на Панфильській дослідній станції ННЦ «ІЗ НААН», 

Полігон на Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції ННЦ 

«ІЗ НААН», Виставково-демонстраційний полігон НААН на базі ДП ДГ 

«Саливонківське» (блок зернобобових, круп’яних і зернових колосових), які 

розташовані поруч із дорогами загальнодержавного значення. Під урожай 2021 

року закладено новий демонстраційний полігон у ДП ДГ «Олександрівське» 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», де висіяні сорти озимих зернових 

культур (пшениця, жито, тритикале) селекції Інституту. Для популяризації 

розробок ННЦ «Інститут землеробства НААН» впродовж 2016-2020 рр. 

організовано 34 виступи на телебаченні та 18 - по радіо, надано 6047 

консалтингових послуг (консультацій). 

З огляду на необхідність поступального розвитку установи, а відтак, 

підвищення результативності наукових досліджень та медійної їх 

представленості у науковій літературі, вбачається необхідним зростання 
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публікаційної активності науковців Інституту, що виражається у поетапному 

збільшенні кількості відповідних публікацій (за 2021-2025 рр. - на 5% до 

значень 2016-2020 рр., та ще на 7 % до попереднього періоду - у 2026-2030 рр.). 

Особливо потребує покращення публікаційна активність щодо статей у 

виданнях, занесених до міжнародних наукометричних без Scopus та Web of 

Science. Орієнтовне щорічне зростання кількості таких публікацій повинно 

становити у 2021-2025 рр. не менше 2 статті, а впродовж 2026-2030 рр. – 3-5 

статей.  

Згідно рішення Вченої ради (протокол № 1 від 23.01.2020 р.) в ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» на заміну існуючим виданням Збірник 

наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» і Міжвідомчий 

тематичний науковий збірник «Землеробство» засновано нове наукове 

періодичне видання – журнал «Землеробство та рослинництво: теорія і 

практика», тематика якого відповідає усім напрямам наукової діяльності 

Інституту. Журнал передбачає публікацію статей з актуальних проблем 

землеробства, меліорації, ґрунтознавства, агрохімії, сільськогосподарської 

мікробіології, агроекології, рослинництва, кормовиробництва, луківництва, 

селекції рослин, генетики, біотехнології, насінництва.  

Впродовж 2021 року буде видано два перших номери видання та подано 

матеріали до Міністерства освіти і науки України для включення видання до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Амбіційною метою 

розвитку видання на перспективу є виконання усіх вимог для включення його 

до категорії А Переліку наукових фахових видань України, тобто до переліку 

видань міжнародних наукометричних без Scopus та Web of Science.  

 

6.9 Стандартизація та метрологічне забезпечення у сфері землеробства 

і землекористування 

 

ННЦ „Інститут землеробства НААН”, як секретаріат технічного комітету 

стандартизації Технічний комітет 159 „Землеробство” працює з 2007 р. За цей 

час експертами було опрацьовано та надано відгуки на 208 нормативних 

документів, розроблених різними установами. 

В 2020 р. проведено реорганізацію ТК 159. Змінено керівний склад. 

Розроблено нове положення про ТК, яке затверджено наказом ДП "УкрНДНЦ" 

№96 від 27.05.2020 р. "Про затвердження Положення про ТК 159". Оновлено 

склад та структуру ТК. 

Починаючи з 2004 р. Національним науковим центром «Інститут 

землеробства НААН» ведеться планомірна робота з Міністерством аграрної 

політики України на розроблення нормативних документів. Станом на 2020 р. 

розроблено та введено в дію 65 ДСТУ. 

До повноважень ТК 159 належить: 

• участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації 

міжнародних і регіональних організацій стандартизації і формування позиції 

України щодо розроблюваних нормативних документів (далі – НД) цих 

організацій; 
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• розроблення та погодження національних стандартів, кодексів 

усталеної практики та змін до них; 

• участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації; 

• перевірка і перегляд національних стандартів і кодексів усталеної 

практики, розробниками яких вони є; 

• погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення 

дії національних стандартів, кодексів  усталеної практики та змін до них. 

 

Сфера діяльності та об’єкти стандартизації, закріплені за   

Технічним комітетом стандартизації ТК 159 "ЗЕМЛЕРОБСТВО" 

Сфера 

діяльності  

Код та назва об'єкта  

стандартизації згідно з ДК 004:2008 

Стандартизація 

у сфері 

землеробства, 

рільництва  

та рослинництва 

65.020.01 Землеробство/рільництво та лісівництво 

взагалі (в частині вимог до системи землеробства, 

сівозміни, обробітку ґрунту, боротьби з бур’янами, 

системи захисту ґрунтів від ерозії, заходів підвищення 

родючості ґрунтів, землеустрою та організації території 

землекористування) 

65.020.20 Рослинництво  Охоплює також садівництво, 

квітникарство, насіння та хвороби рослин (в частині 

вимог до технологій вирощування та якості урожаю 

зернових колосових, зернобобових, круп'яних, олійних  

культур, кукурудзи та кормових угідь) 

65.020.99  Інші стандарти стосовно землеробства/ 

рільництва та лісівництва (в частині вимог, настанов, 

методів оцінювання якості технологічних процесів та 

екологічної безпеки у землеробстві/рослинництві) 

 

Основними завданнями ТК 159 «Землеробство» є: 

- гармонізація міжнародних та/або європейських стандартів в якості 

національних; 

- розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики; 

- перегляд національних нормативних документів; 

- внесення змін до національних нормативних документів. 

У 2021 році основним завданням ТК 159 є організація взаємодії та 

координації його колективних та індивідуальних членів, що задіяні у роботах з 

гармонізації міжнародних стандартів в якості національних, розроблення 

національних стандартів за напрямком діяльності. Засідання ТК будуть 

відбуватися з метою розгляду результатів поетапної роботи з розроблення 

нормативних документів та задля вирішення питання щодо доцільності 

розроблення відповідних нормативних документів, не рідше ніж два рази на рік. 

В умовах, що склалися в Україні, виникла необхідність у розробленні 

нової концепції розвитку землеробства, яка б визначала надійні, принципово 

нові шляхи розв'язання проблем відтворення родючості ґрунтів та їхнього 

захисту від ерозії, забезпечувала б досягнення найвищої продуктивності  з 
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кожного гектара землі і задоволення потреб населення в сільськогосподарській 

продукції. 

Стосовно нормативної документації, що визначає безпечність та вимоги 

до технологій вирощування сільськогосподарської продукції з одночасним 

збереженням природних ресурсів (земель), в Україні вже розроблено ряд 

проектів національних стандартів та стандартів організацій України. 

Стратегічний план діяльності ТК – взаємопов’язаний комплекс 

перспективних дій та заходів стандартизації у галузі землеробства і 

рослинництва. Секретаріатом ТК проведено аналіз сучасних нормативних 

документів. На основі цього сформована концепція діяльності технічного 

комітету. Основними напрямами роботи є: 

 установлення єдиних термінів і визначень понять у галузі землеробства; 

 унормування методики досліджень у рослинництві; 

 визначення порядку проведення робіт у рільництві;  

 установлення вимог до технологій вирощування сільськогосподарських 

культур задля отримання високоякісної продукції з одночасним забезпеченням 

збереження довкілля; 

 розроблення інших нормативних документів у сфері діяльності ТК. 

Перспективним напрямом у стандартизації є гармонізація стандартів 

європейських організацій. Відповідно до сфери діяльності ТК 159 слід 

переглянути нормативні документи кодексу Аліментаріус та інших організацій:  

- Європейська та середземноморська організація захисту рослин – ЄОЗР 

(European and mediterranean plant protection organization – ЕРРО);  

 Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй – 

ФАО (The Food and Agriculture Organization of the United Nations – FАО);  

 Міжнародні стандарти на фітосанітарні заходи – МСФЗ  (International 

Standards For Phytosanitary Measures – ISPM); 

 Організація з глобальної належної практики сільського господарства 

(GLOBALG.A.P – Good Agricultural Practices – G.A.P.). 

 

6.10 Розвиток законодавчо-правового забезпечення діяльності у сфері 

оптимізації земельних угідь, землекористування, їх охорони і 

раціонального використання 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» бере 

активну експертну участь у становленні та розвитку законотворчої діяльності у 

державі. Зокрема, впродовж 2016-2020 р. до Верховної Ради України надано: 

Пропозиції до проєкту щодо перспектив розвитку зони відчуження та шляхи їх 

реалізації. Рекомендації для Парламентських слухань, Доповнення до проєкту 

закону України «Про Основні засади державної екологічної політики України 

на період до 2020 р.», Пропозиції щодо проєкту Закону України «Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення» і Земельного кодексу України, 

Пропозиції до Проєкту Закону України «Про особливості правового режиму 

використання земель Національної академії наук України та галузевих 

академій», Пропозиції до Проєкту Закону України «Про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в частині 

дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх 

категорій та форм власності у контексті управління територіальним 

розвитком», Пропозиції до Проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму контролю 

держави за збереження родючості ґрунтів», Пропозиції до плану заходів з 

реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему «Пріоритети 

екологічної політики Верховної Ради  України на наступні п’ять років», 

Пропозиції з питань викликів та загрози національної безпеки України в 

екологічній сфері та позачергові заходи щодо їх нейтралізації. 

До Кабінету Міністрів України направлено Пропозиції до програми 

підтримки фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації на 

2018-2020 рр., Пропозиції до протоколу № 9 позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій «Про заходи з врегулювання проблеми щорічних масових пожеж, що 

виникають внаслідок самовільного випалювання рослинності і її залишків».  

До Ради національної безпеки і оборони України Національним науковим 

центром «Інститут землеробства НААН» надано Пропозиції з питань викликів 

та загрози національної безпеки України в екологічній сфері та позачергові 

заходи щодо їх нейтралізації.  

До Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) 

Інститутом надіслано: Пропозиції щодо розроблення і впровадження 

механізмів обмеження рівня насичення структури посівних площ 

високоліквідними культурами до науково обґрунтованого, Концепцію з 

формування Північної Особливої Економічної Зони на відчужених землях 

внаслідок катастрофи на ЧАЕС, Пропозиції щодо «Впровадження інноваційних 

технологій в аграрному секторі України», Пропозиції до проєкту постанови 

«Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових 

установ», Проєкт «Національної еколого-біосферної концепції відновлюваного 

земле- та природокористування в Україні», Проєкт Закону України «Про 

сівозміни» на виконання розпорядження КМУ № 271-р та розпорядження 

НААН № 13-р., Пропозиції щодо проєкту «Стратегії адаптації до зміни клімату 

сільського, лісового та рибного господарства України до 2030 року», Про 

заходи щодо подолання кризової ситуації у сфері охорони земель і збереження 

родючості ґрунтів. 

Також надіслано до Міністерства екології і природних ресурсів України 

(Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України) Пропозиції на 

розробку підходу з моніторингу нейтрального рівня деградації земель та 

Інформаційні матеріали до підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні. 

Понад 60 аналітичних матеріалів та науково обґрунтованих пропозицій 

Національним науковим центром було підготовлено і направлено до 

Національної академії аграрних наук України. 
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До Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Державної 

інспекції захисту рослин Київської області, Департаментів агропромислового 

розвитку Київської та Черкаської обласних державних адміністрацій впродовж 

2016-2020 рр. надіслано 44 аналітичні матеріали, фітосанітарні прогнози, 

рекомендації та інформаційні довідки, підготовлені Національним науковим 

центром «Інститут землеробства НААН» та дослідними станціями мережі 

Інституту.  

Разом з тим, вченими ННЦ «Інститут землеробства НААН» сформовано 

ряд першочергових завдань законодавчо-правового забезпечення діяльності у 

сфері оптимізації земельних угідь, землекористування, їх охорони і 

раціонального використання, що потребують нагального вирішення у 

найближчій і віддаленій перспективі. 

За врахування основних положень Закону України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», 

Указу Президента України №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози 

національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо 

їх нейтралізації», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» Національний 

науковий центр «Інститут землеробства НААН» вважає необхідним винести на 

розгляд питання щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення у 

сфері охорони земель сільськогосподарського призначення, подати на розгляд 

Верховної ради проекти законів України: 

– «Про Загальнодержавну програму використання і охорони земель; 

– «Про особливості використання деградованих, малопродуктивних та 

радіоактивно забруднених земель сільськогосподарського призначення»; 

– «Про консервацію земель сільськогосподарського призначення»; 

– «Про економічне стимулювання впровадження заходів з еклого 

безпечного використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення»; 

– «Про особливості правового режиму  використання земель Національної 

академії наук України та галузевих академій». 

Вкрай необхідно розробити організаційні механізми управління 

попередженням деградації земель та опустелювання  шляхом розроблення 

довготермінової державної стратегії і програми на державному, регіональному 

та локальному рівні. 

Важливо посилити роль громадськості у вирішенні питань щодо 

досягнення  нейтрального рівня деградації земель шляхом розроблення  

регіональних  та місцевих програм,  посилення контролю за їх виконанням. 

З огляду на вищевказане, діяльність ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

у сфері законодавчо-правового забезпечення оптимізації земельних угідь, 

землекористування, їх охорони і раціонального використання буде зосереджена 

саме у цих актуальних для держави напрямах. 
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6.11 Співпраця з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, землевласниками і 

землекористувачами 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» активно співпрацює з організаціями 

різних форм власності як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. 

Стратегічне партнерство дає можливість долучатися до заходів по 

вдосконаленню агропромислового сектору економіки нашої держави, 

підвищити рівень обізнаності громадськості про сучасні тренди у аграрній 

науці та створює передумови для фундаментальних досліджень з урахуванням 

актуальних викликів у суспільстві. Видатні науковці нашого наукового центру 

завжди брали активну участь у законотворчій діяльності  та запрошувались 

членами профільних координаційних рад при законотворчих та виконавчих 

органах влади.  

На загальнодержавному рівні ННЦ «Інститут землеробства НААН» має 

багаторічну історію плідної співпраці з: 

 Верховною Радою України; 

 Міністерством освіти та науки України; 

 Міністерством аграрної політики та продовольства України; 

 Державної служби статистики України; 

На регіональному рівні з: 

 Київською обласною державною адміністрацією; 

 Департаментами агропромислового розвитку Київської, Черкаської, 

Вінницької областей; 

 Києво-Святошинською районною радою; 

 Чабанівською селищною радою. 

З моменту заснування, ННЦ «ІЗ НААН» завжди долучався до вирішення 

соціально-економічних питань та надавав експертні консультації та висновки в 

межах своєї компетенції за запитами органів державної влади. 

Висококваліфіковані спеціалісти ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

також є членами: 

 Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки; 

 Координаційної ради з питань науки та інновацій Міністерства освіти і 

науки України; 

 Експертної ради з агрономії та лісового господарства МОН України 

 Колегії Департаменту агропромислового розвитку Київської ОДА; 

 Науково-технічної ради з питань розвитку сільського господарства в 

Київській області; 

 Регіональної кваліфікаційної комісії у Київській області щодо підготовки 

сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників. 

Не менш важливим аспектом у діяльності ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» є партнерство з громадськими та приватними структурами. Творче 

партнерство з метою обміну досвідом та участь у спільних комерційних та 
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соціальних проектах забезпечує комплексність наукових знань та навичок у 

широкому спектрі досліджень: 

 Асоціація «Українське Ґрунтове Партнерство під егідою FAO «Global Soil 

Partnership» (сприяння сталого управління ґрунтовими ресурсами); 

 Асоціація учасників органічного виробництва «Біолан Україна» (органічне 

виробництво); 

 Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова 

(генетика та селекція); 

 ГО «Розвиток Київщини» (соціальна сфера); 

З 2019 р. ННЦ «Інститут землеробства НААН» у рамках співпраці з 

Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН ФАО є 

співзасновником Асоціації «Українське ґрунтове партнерство», створеної на 

національному рівні з метою підтримки сталого управління ґрунтовими та 

земельними ресурсами, а також адаптації та пом’якшення наслідків зміни 

клімату, що сприятиме досягненню регіональних та глобальних спільних цілей 

та принципів, закладених у діяльності Глобального ґрунтового партнерства 

(Global Soil Partnership).  

З 2016 р. на виконання Національного плану дій щодо боротьби з 

деградацією земель та опустелюванням ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

опрацьовує та надає до Національної академії аграрних наук України  для 

подальшої підготовки Національної доповіді з цього питання матеріали щодо 

стану виконання плану заходів з охорони і раціонального використання 

земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель, 

опустелюванням та пом’якшенням наслідків посух.  

В рамках охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності Інститут 

тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України, 

зокрема з Українським інститутом експертизи сортів рослин в питаннях, 

пов'язаних з реєстрацією та охороною прав на сорти рослин. Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, зокрема з 

Національним органом інтелектуальної власності України в питаннях, 

пов'язаних з реєстрацією та охороною прав на об'єкти промислової власності та 

авторського права. Інститут є активним суб'єктом зовнішньоекономічної 

діяльності, тому з огляду на специфічність товарів, що експортуються (насіння 

низки сільськогосподарських культур), Інститут співпрацює з  Державною 

службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, зокрема з Державною установою «Центральна фітосанітарна 

лабораторія». 

У перспективі з огляду на процеси децентралізації у державі, 

необхідності підвищення ефективності землекористування, зростання ролі 

аграрної науки у провідних галузях економіки - землеробства і рослинництва, а 

також необхідності посилення залучення позабюджетних надходжень для 

забезпечення функціонування установи, співпраця з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, громадськими організаціями, землевласниками і 

землекористувачами лише поглиблюватиметься. 
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6.12 Матеріально-технічне забезпечення науково-виробничої 

діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» і його дослідної мережі 

 

Стратегія  оновлення матеріально-технічної бази  Національн6ого 

наукового центру «Інститут землеробства Напціональної академії аграрних 

наук України» передбачає підвищення якості виконання  науково-дослідних 

робіт  відповідно до цілей  і державних стандартів наукової діяльності  та 

спрямована на забезпечення якісною аналітичною інформацією  про  наукові 

дослідження із розроблення високопродуктивних, екологічно безпечних систем 

землеробства, проведення їх з урахуванням сучасної і майбутньої перспективи 

розвитку сільського господарства, розроблення наукових прогнозів, концепцій, 

головних напрямів розвитку науково-технічного прогресу в галузі землеробства 

на основі власних досліджень і узагальнених даних вітчизняної та світової 

науки, наукове забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 

на  основі  розроблення  ґрунтозахисних, природоохоронних  систем 

землеробства, розроблення наукових основ і принципів удосконалення окремих 

блоків систем  землеробства, технологій  вирощування сільськогосподарських 

культур, створення нових високопродуктивних сортів і гібридів, організації їх 

насінництва, методологічне, науково-методичне і фінансове забезпечення 

моніторингу використання землі в обробітку, спрямоване   на   підвищення   

продуктивності   сільськогосподарського виробництва в Україні, а також для 

забезпечення  організації науково-виробничих зв'язків на різних рівнях 

управлінських структур системи агропромислового комплексу з метою 

впровадження у виробництво найефективніших наукових розробок, підготовки 

наукових кадрів найвищої кваліфікації з питань землеробства та рослинництва з 

досліджуваних проблем, підвищення кваліфікації наукових кадрів дослідної 

мережі, керівників та фахівців агроформувань, покращення природно-

екологічної освіти різних верств населення. 

Для оновлення матеріально-технічної бази Національний науковий центр 

«Інститут землеробства НААН» залучає додаткові фінансові  ресурси за 

рахунок виконання госпдоговірних робіт на замовлення підприємств та 

організацій різних форм власності,  надходжень від реалізації вирощеної 

продукції, здачі в оренду тимчасово не використовуваних приміщень. 

Пріоритет надається приладам та обладнанню нового покоління, 

сучасного вітчизняного та закордонного виробництва, які застосування яких 

забезпечуватиме і сприятиме поглибленню та підвищенню якості 

фундаментальних досліджень у сфері діяльності ННЦ «Інститут землеробства 

НААН». Також Інституту необхідно придбати нову сучасну 

сільськогосподарську техніку  для обслуговування дослідних ділянок та 

виробничих площ, що дасть можливість вчасно та якісно проводити закладку 

польових дослідів та проводити на них наукові дослідження. 
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Необхідні прилади та обладнання для  розвитку матеріально-

технічного оснащення  ННЦ «Інститут землеробства НААН» на найближчу 

та відділену перспективу 

 
Завдання, які 

вирішуватимуться 

Назва приладів та обладнання для розвитку матеріально-

технічного оснащення 

 на найближчу  

(до 2025 року) перспективу 

на віддалену  

(2025-2030 р.р.) 

перспективу 

Проведення 

агрохімічного аналізу 

компонентів довкілля 

(грунти,  природні води, 

органічні та мінеральні 

добрива,  меліоранти, 

рослинні зразки) 

1.Фотометр полуменевий PFP-7 Jenwey 

2.Плитка електрична з цифровою 

індикацією температури 

3.Кондиціонери повітря-5 шт 

4.Іономір 

5.Збовтувач (шейкер) до 15 кг PSU-20i- 

2 шт 

6. Збовтувач (шейкер) RS-2W 

7.Термостат ХТ-3/70-2 

8.Бюретка цифрова – 2 шт 

9.Ваги лабораторні AD-50 AXIS  

(Польща) 

9. Персональний комп’ютер – 4 шт. 

 

Атомно-

абсорбційний  

спектрофотометр 

PinFFcle Perkin 

Визначення якісних 

показників  

рослинницької продукції 

та хлібопекарська оцінка 

зерна 

1.Альвеограф з міксером “CHOPIN” 

(Франція) 

2.Прилад визначення числа падіння 

ППД-8 

3.Млини молоткові LM-120 

“Perten” (Швеція) -2 шт 

4. Піч для випічки хліба 

5.Вологомір – натуро мір –Wile-20 

 

Аналізатор 

інфрачервоний з  

калібровками 

Проведення  грунтових, 

геоботанічних та інших 

обстежень земельних 

ділянок  з метою 

отримання інформації 

про якісний стан земель, 

що зазнають вітрової 

ерозії, підтоплення, 

радіоактивного та 

хімічного забруднення, 

інших негативних явищ, 

проведення науково-

дослідних робіт із 

землеустрою 

1.Дрон  DJI Mavic Pro 

2. Планшет (для управління дроном) 

3. Ноутбук 

4. Програмне забезпечення для дрона 

Ксерокопіювальний 

апарат 

Забезпечення 

обслуговування 

мілкоділяночних 

селекційних дослідів 

Мінітрактор  Агрегат 

грунтообробний 
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Основними завданнями  розвитку матеріально-технічної бази Інституту є: 

- аналітичне забезпечення  поглиблення фундаментальних досліджень у сфері 

землеробства, технологій вирощування сільськогосподарських культур,  

землекористування, ґрунтознавства, агрохімії та охорони грунтів, селекції 

сільськогосподарських культур; 

- забезпечення проведення акредитації  та сертифікації відділів Інституту з 

метою проведення  аналітичних  випробувальних науково-дослідних робіт; 

- забезпечення надання якісних науково-дослідних послуг на  госпдоговір ній 

основі. 

Основними напрямами взаємодії ННЦ «Інститут землеробства НААН» з 

дослідними господарствами та станціями  його мережі та мережі НААН з 

питань науково-дослідних робіт, апробації та впровадження  результатів 

наукових досліджень є: 

- проведення польових досліджень з питань систем землеробства, селекції 

сільськогосподарських культур та їх насінництва; 

- проведення агрохімічних обстежень земель; 

- виготовлення документації із землеустрою; 

- ведення стаціонарних та тимчасових польових  дослідів; 

- організація демонстраційних полігонів для випробувань  досягнень Інституту у 

галузі селекції сільськогосподарських культур, технологій їх вирощування; 

- здійснення систематичного моніторингу ґрунтів, запасів вологи та поживних 

елементів у ґрунті, оцінка ерозійних втрат ґрунтового матеріалу; 

- розроблення, апробація та впровадження  методів та засобів дистанційного 

керування  процесом зондування ґрунтового та рослинного покриву. 

Одним з важливих напрямів  розвитку експериментальної  бази  є 

підтримання  наявної мережі стаціонарних польових дослідів, систематизація 

накопиченої в них інформації з використанням сучасних  програмних засобів, 

створення баз даних, упорядкування обігу даних стаціонарних польових 

дослідів та захист авторських прав вчених, що отримують ці дані. 

Перспективним завданням  у цьому плані є розвиток міжнародної наукової 

кооперації  з проведення спільних наукових досліджень. 

 

6.13 Фінансове забезпечення та удосконалення системи економічного 

стимулювання діяльності в ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

 

Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні 

здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних 

коштів установ,  організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних 

замовників, грантів, благодійних внесків юридичних та фізичних осіб та інших , 

не заборонених законом, джерел. Протягом багатьох років  недостатнє 

фінансове забезпечення  інноваційної діяльності та розвитку аграрної науки  

України призвело  до суттєвого скорочення як наукових кадрів так і  

оптимізації чисельності установ.  На даний час зростає роль власних 

надходжень бюджетних установ  для забезпечення проведення видатків  на їх 

утримання, оновлення матеріально-технічної бази,  придбання матеріальних 
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ресурсів для забезпечення якісного та своєчасного виконання наукових 

досліджень за державним замовленням. 

У зв’язку з цим основним завданням Інституту є забезпечення   

впровадження перспективних розробок та сортів сільськогосподарських 

культур, комерціалізація інноваційних досягнень в аграрне виробництво 

України. Окрім цього  актуальним є  розвиток міжнародного співробітництва  в 

напрямі наукових досліджень, підготовки пропозицій  проведення спільних 

наукових проектів, участь у спільних наукових програмах, грантах. 

Для більш широкого застосування інновацій  Інституту та впровадження 

їх у виробництво  необхідно у першу чергу  посилити вивчення попиту  на 

наукову продукцію Інституту, розширити  її рекламу. А для цього необхідно 

повніше використовувати  технічні, матеріальні ресурси. Широка реклама 

дозволить споживачам наукової продукції Інституту  всебічно з нею 

ознайомитись та зацікавить їх у придбанні інноваційних продуктів чи насіння 

нових перспективних сортів сільськогосподарських культур.     

Для більшої зацікавленості наукових працівників у результатах своєї 

праці необхідно на державному рівні вирішувати питання гідної оплати праці, 

соціального захисту та матеріального стимулювання науковців.  Підготовка 

наукових кадрів, підвищення їх кваліфікації є першочерговим завданням  і 

засобом досягнення якнайкращих результатів виконання  перспективних 

інноваційних програм наукових досліджень. 

 

6.14 Удосконалення економічного механізму забезпечення 

раціонального землекористування та ефективності впровадження новітніх 

систем землеробства 

 

На сучасному етапі основні напрямки наукових досліджень з проблем 

економіки зосереджені на дослідженнях з питань формування ефективного 

механізму управління інвестиційними ресурсами в інноваційних технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур. Ведеться системне дослідження 

статистичних даних, аналізуються вітчизняні та закордонні наукові праці, на 

основі яких розроблено методологічні засади проведення оцінки ефективності 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. У ході дослідження 

визначається економічна ефективність застосування різних способів і норм 

використання виробничих ресурсів з метою вибору найбільш прибуткових для 

включення у базові технології. Здійснюється постійний моніторинг 

ресурсоємності та економічної ефективності виробництва в різних типах 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. Досліджується 

проблема вдосконалення ефективного організаційно-економічного механізму їх 

використання у практичній виробничій діяльності підприємств. Виробництву 

рекомендовані типові моделі організаційно-економічного механізму 

використання виробничих ресурсів та їх оптимальні нормативи в інтенсивних 

технологіях вирощування зернових культур. 

Сучасні тенденції в аграрному виробництві, пов’язані з стрімким 

застосуванням технологій точного землеробства, роблять актуальною проблему 
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інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень та 

вимагають побудови цілісної методологічної концепції ефективного 

функціонування та розвитку відповідної структури виробництва. Ефективне 

застосування інформаційних ресурсів визначає стратегічний успіх 

підприємства. Традиційно, в управлінні найчастіше користуються методами, 

що базуються головним чином на інтуїції, досвіді керівника, традиціях та ін. Ця 

ситуація часто входить у протиріччя з вимогами ринкової економіки і 

сучасного етапу суспільного розвитку. Проблемі створення сучасної системи 

підтримки прийняття управлінських рішень в аграрному виробництві 

приділялось багато уваги, проте відповідний механізм, що відповідав би 

достатньою мірою сучасним вимогам і можливостям ІТ-індустрії, залишається 

не розробленими.  Тому, дослідження в першу чергу будуть спрямовуватися на 

розроблення цілісної методологічної концепції ефективного функціонування та 

розвитку відповідної структури управління аграрним виробництвом та його 

інформаційно-комунікаційного забезпечення. Відзначаючи цінність 

напрацювань вітчизняних та закордонних науковців, зауважимо, що окремі 

аспекти зазначеної проблематики потребують подальших наукових досліджень 

та систематизування. Це дозволить створити основи для побудови сучасної 

системи підтримки прийняття рішень (СППР), що прискорить інноваційні 

зрушення в аграрній галузі.  

У 2021-2025 рр. проводитимуться дослідження методологічних засад 

формування інтерактивної СППР, дозволить вирішити проблему 

інфокомунікаційного забезпечення в системі управління аграрним 

виробництвом. Розроблені рекомендації та пропозиції щодо вирішення проблем 

пов’язаних із прийняттям ефективних агротехнологічних рішень з 

використанням математичних засобів моделювання, дадуть змогу 

ідентифікувати фактори, які впливають на постійні і змінні компоненти 

виробництва. Результати факторного аналізу можуть бути використані для: 

розробки стратегічних та оперативних заходів; для формування потоків 

інформації, необхідної для розв’язання завдань управління та оцінки наслідків 

управлінських рішень. Загалом, застосування інтерактивної СППР призведе до  

покращення якості продукції і стану навколишнього середовища, збільшення 

виробництва валової продукції сільського господарства, економії 

енергоресурсів, створення нових робочих місць та інших показників. У 

результаті проведених досліджень буде створено типові економічні моделі та 

алгоритми для побудови інтерактивної системи підтримки прийняття 

агротехнологічних рішень.  

На перспективу до 2030 р. планується вдосконалення розроблених 

алгоритмів та створення прототипу програмного комплексу СППР з 

використанням хмарних технологій. На цьому етапі важливим напрямком має 

стати наукова комунікація з місцевими та регіональними 

сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Стратегія розвитку Національного наукового центру «Інститут 

землеробства Національної академії аграрних наук України» за 

пріоритетними напрямами і видами наукової і господарської діяльності 

полягає в наступному: 

– наукове забезпечення формування державної політики в галузі 

землеробства, координація наукових досліджень із розроблення 

високопродуктивних, адаптивно-ландшафтних екологічно безпечних систем 

землеробства для сучасного і майбутнього розвитку сільського господарства 

та адаптації його до вимог Європейського Союзу. Розроблення головних 

напрямів інноваційного розвитку в галузі землеробства на основі власних 

досліджень і узагальнених даних вітчизняної та світової науки; 

– наукове забезпечення сталого землекористування та землеустрою, 

раціонального використання земельних ресурсів на основі удосконалення 

ґрунтозахисних, природоохоронних, адаптивно-ландшафтних систем 

землеробства; удосконалення адаптивних агротехнологій вирощування 

сільськогосподарських культур; удосконалення методів селекції та створення 

нових високопродуктивних сортів і гібридів рослин, організація насінництва; 

проведення хіміко-аналітичних досліджень у землеробстві і рослинництві, 

методологічне і науково-методичне забезпечення моніторингу використання 

землі в обробітку, спрямоване на підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва і гарантування продовольчої безпеки 

держави; 

– збереження важливих екосистемних та інших функцій ґрунтів, а 

також підтримка нейтрального рівня деградації ґрунтового покриву країни, 

забезпечення ефективної системи збереження й охорони ґрунтів від 

деградації та опустелювання  у рамках Українського ґрунтового партнерства 

під егідою ФАО з метою координації зусиль держави, науки, бізнесу, 

громадськості, міжнародних організацій та зростання участі України в 

забезпеченні світової продовольчої безпеки; 

– організація науково-виробничих зв’язків на основі оптимізації 

функцій управління та їх адаптації до вимог Європейського Союзу на різних 

рівнях управлінських структур агропромислового комплексу, формування 

опорних пунктів, дослідних полів та інших структур з метою впровадження у 

виробництво ефективних наукових розробок їх раціонального використання 

в умовах територіально-самоврядного управління, розвитку державно-

приватного партнерства, кооперативного господарювання та кластерних 

форм регіонального співробітництва, розширення участі громадських 

організацій у формуванні і реалізації державної аграрної політики. 

– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації на третьому освітньо-

науковому та науковому рівнях; підвищення кваліфікації наукових кадрів 

дослідної мережі, керівників та фахівців агроформувань, покращення 

природничо-екологічної освіти різних верств населення; 
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– виробництво та реалізація оригінального, елітного та 

репродуктивного насіння, садивного матеріалу сільськогосподарських 

культур; 

– надання послуг із наукового забезпечення агропромислового 

виробництва, які включають наукові консультації, експертизи, державні 

випробування з біологічного оцінювання засобів захисту рослин та 

агрохімікатів на сільськогосподарських культурах, аналіз рослинного 

матеріалу на наявність генетично модифікованих компонентів, ідентифікація 

генів за допомогою ДНК-маркерів, проведення землевпорядних і 

землеоцінювальних робіт, агрохімічної паспортизації земель, розроблення 

технологічних проектів та нормативно-технічної документації, що 

передбачені чинним законодавством України; 

– розроблення у межах компетенції проектів законів, нормативно-

правових актів, галузевих стандартів, програм тощо. 

– ведення господарської діяльності, яка забезпечує надходження 

спеціальних коштів згідно із чинним законодавством України. 


