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                      аціональна академія аграрних наук України (НААН) у 
різних статусах і під різними назвами існує з 1918 р. У травні 2018 р. 
відповідно до Постанови верховної Ради України № 2287-VIII від 8 
лютого 2018 р. «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 р.» на 
державному рівні було відзначено віковий ювілей у житті наймолодшої 
складової природознавства та культури нації – сільськогосподарської 
дослідної справи і 100-річчя її координуючого органу – Національної 
академії аграрних наук України. вона пройшла складний шлях станов-
лення, пошуку, реформування, неодноразово змінюючи назву, відомчу 
приналежність. І кожен етап – нова сходинка на шляху розвитку та вдо-
сконалення: 1918–1927 рр. – Сільськогосподарський Науковий Комітет 
України; 1927–1930 рр. – Науково-консультаційна рада при Народно-
му Комісаріаті земельних справ УСРР; 1931–1935 рр. – всеукраїнська 
академія сільськогосподарських наук (вУАСГН); 1945–1956 рр. – від-
діл сільськогосподарських наук АН УРСР; 1956–1962 рр. – Українська 
академія сільськогосподар ських наук (УАСГН); 1962–1969 рр. – від  діл 
сільськогосподарських наук АН УРСР; 1969–1990 рр. – Південне від-
ділення всесоюзної академії сільсько господарських наук ім. в. І. Леніна 
(Пв вАСГНІЛ); 1990 р. – Україн ська академія аграрних наук (УААН); 
з 2010 р. – Національна академія аграрних наук України (НААН).

вСТУПНЕ  
СЛОвО 

Н
Науку взагалі, аграрну – зокрема,  
в усі часи рухали уперед  
видатні її представники.

М. В. Зубець
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
Персональний склад

За роки свого становлення й розвитку Академія трансформувалася 
у високоавторитетний як у державі, так і за її межами інтелектуальний 
центр, стала провідним осередком, який забезпечує ефективну наукову 
підтримку аграрного сектору України, проводить фундаментальні нау-
кові дослідження, розробляє на основі нових знань наукові продукти, що 
сприя тимуть прискоренню суспільно-економічних перетворень, акти-
візації процесів подальшого розвитку аграрної сфери, аграрної науки 
у становленні інноваційної моделі розвитку агропромислового сектору 
економіки, особливо в умовах євроінтеграційних процесів.

НААН – самоврядна наукова організація, координуючий центр з науко-
вого забезпечення розвитку галузей АПК України.

Нині у структурі Академії 6 відділень, створених за галузевою озна-
кою: 1) землеробства, меліорації та механізації; 2) рослинництва; 3) зоо-
технії; 4) ветеринарної медицини; 5) аграрної економіки і продовольства; 
6) наукового забезпечення інноваційного розвитку. До її складу входять 
10 національних наукових центрів, 33 інститути, 5 науково-дослідних 
станцій, 3 науково-дослідних центри, 170 підприємств, установ та орга-
нізацій мережі НААН. Також Академії безпосередньо підпорядковано 
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. ф. Е. фальц-фейна, Націо-
нальну наукову сільськогосподарську бібліотеку НААН, Державне видав-
ництво «Аграрна наука» НААН. Персональний склад НААН налічує: 113 
академіків (дійсних членів), 117 членів-кореспондентів, 28 почесних і 42 
іноземних члени Академії. 

Наукове видання «Національна академія аграрних наук України. Пер-
сональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні 
члени). 1990–2021», укладене Національною науковою сільськогоспо-
дарською бібліотекою НААН, покликане, з одного боку, оприлюднити 
славетні історичні наукові здобутки НААН й когорти видатних вчених-
аграріїв, а з іншого, – надихнути наукову спільноту України на те, щоб 
вона орієнтувалася на гідне місце у світовій аграрній науці, демонструва-
ла свою енергію, ініціативу, активність, уміння своєчасно та якісно вирі-
шувати наукові, виробничі і соціальні питання та втілювати їх у життя за 
сучасної глобалізації й інтеграції економіки. Саме ці аспекти мають стати 
неодмінною умовою зростання ефективності виробництва та життєвого 
рівня населення України в перспективі.

Президент НААН,
академік НААН      Я. М. Гадзало
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         свідомлення перспектив подальшого інноваційного розвитку 
вітчизняної аграрної науки й освіти вимагає ґрунтовних історико-культур-
них знань, пов’язаних із недослідженими фактами, подіями, забутими 
іменами українських учених-аграріїв, а також науковими установами та їх 
координуючими об’єднаннями в галузі сільського господарства, голов ним 
з яких є Національна академія аграрних наук України (НААН).

вперше на загальнодержавному рівні про створення науково-освітньої 
Академії хліборобства та лісівництва у Харкові М. А. Кухаренком було 
проголошено на 1-му всеукраїнському агрономічно-економічному з’їзді 
26 жовтня 1917 р. у Києві. Для цього зібранням було створено Україн-
ський краєвий комітет по дослідній справі на чолі з С. Л. франкфуртом. 
Перший «Статут» такого типу Академії наступного року розробив міністр 
земельних справ УНР М. М. Ковалевський у вигляді Київської сільсько-
господарської академії. в часи Української Держави гетьмана П. Скоро-
падського із початком дискусій щодо створення Української академії наук 
(УАН) академік в. І. вернадський у первісній організаційній структурі з 
чотирьох відділень запланував четверте – прикладного природознавства 
для розгляду земельних, водних і лісових ресурсів. Для цього у склад 
Комісії для вироблення законопроєкту про заснування УАН був включе-
ний С. Л. франкфурт. При остаточному затвердженні «Статуту» УАН 
14 ли стопада 1918 р. від ідеї відмовилися включивши цей напрям як 
п’ят надцятий до фізико-математичного відділення у вигляді «сільсько-
господарська біологія». У цій ситуації на пропозицію в. І. вернадського 
наказом № 162 по Міністерству земельних справ з 1 листопада 1918 р. 
створюється Сільськогосподарський вчений (з 1920 – науковий) Комітет 
України (СГНКУ). До 1 жовтня 1927 р. під керівництвом академіків: 

НАЦІОНАЛЬНА  
АКАДЕМІЯ  

АГРАРНИХ НАУК  
УКРАЇНИ:
історична  

ретроспектива  
інституціального  
функціонування  

У
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
Персональний склад

в. І. вернадського (листопад–грудень 1918), П. А. Тутковського (січень–
червень 1919), С. Л. франкфурта (липень 1919–жовтень 1921), професора 
С. ф. веселовського (листопад 1921–грудень 1923) у Києві, а з квітня 
1924 в Харкові – в. І. Ковалевського (січень–травень 1924), М. М. вольфа 
(червень 1924–січень 1926), професора О. Н. Соколовського (січень 
1926–вересень 1927) СГНКУ фактично виконував функції сучасної 
Академії. Свою організаційну діяльність Комітет здійснював через 
Пленуми (загальні збори), обрану Президію та її Бюро. Структурно 
поділявся на секції (відділення), Комісії, Комітети та Бюро, що проводили 
дослідження на універсальних (краєвих, районних) та спеціалізованих до-
слідних станціях і полях. На Пленумі обирали дійсних членів і членів-
кореспондентів. Серед 39 дійсних членів – в. І. вернадський, в. І. Кова-
левський, П. А. Тутковський, К. Д. Глінка, Є. П. вотчал, О. О. фор ту  на- 
    тов, Д. М. Прянішніков та ін. Після встановлення 05.02.1919 р. в Києві 
радянської влади і створення при УАН у травні 1919 р. Комісії по вивчен-
ню природних багатств України, Народний комісаріат освіти (НКО) УСРР 
вперше ініціював приєднання СГвКУ до Академії. Згідно із заключенням 
другого відділу Надзвичайне спільне зібрання УАН від 26.07.1919 р. 
(протокол № 36) ідею не підтримало. Із черговим поверненням радянської 
влади до Києва на підставі звернення Президії СГвКУ від 16.12.1919 р., 
Надзвичайне спільне зібрання УАН 05.01.1920 р. (протокол № 42) створи-
ло Комісію з представництв ІІ та ІІІ відділів під головуванням академіка 
Р. М. Орженцького по приєднанню Комітету до Академії. вже 
01.02.1920 р. Комісія концептуально ухвалила розроблений від імені 
СГвКУ М. П. флоровим, в. в. Огієвським та О. А. Янатою новий 
«Статут» у пристосуванні до Академії наук. Загальні збори УАН від 
08.03.1920 р. (протокол № 47) прийняли доопрацьований ІІ відділом 
«Статут» СГНКУ як автономної організаційної одиниці Академії. Із 
вступом до Києва 06.05.1920 р. польських та українських частин, згідно з 
клопотанням Міністерства земельних справ, Надзвичайне спільне 
зібрання УАН 24.05.1920 р. (протокол № 55) погодило повернення 
СГНКУ до лона головного аграрного відомства, як виявилося, на весь 
період свого існування. Із створення Інституту популяризації новітніх 
установ сільськогосподарського знання ім. в. Огієвського (директор – 
К. І. Осьмак) розпочалася перша хвиля інституалізації української 
аграрної науки. До 1925 р. функціонують інститути: Сільськогосподар-
ський синоптично-кон’юнктурний (директор С. ф. веселовський), 
експериментального ґрунтознавства (Г. Г. Махов), сільськогосподарської 
хімії (О. І. Душечкін), селекції (в. в. Колкунов) та насіннєзнавства 
(О. А. Яната). Серед найбільших здобутків СГНКУ слід виділити ство-
рення першої карти ґрунтів України в 25-верстовому вимірі, заснування 
розгалуженої мережі метеостанцій (близько 100) для складання синоп-
тичної карти погоди Європи й УСРР, розроблення економічно обґрунтова-
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ: 
історична ретроспектива інституціального функціонування

ної методики проведення сільськогосподарської районізації УСРР, 
укладання першої ботаніко-географічної карти УСРР, видання перших 
підручників державною мовою «Ґрунтознавство», «Сільськогосподарська 
ботаніка» та галузевих номенклатурних довідників. Після ліквідації 
Комітету 01.10.1927 р. за націоналістичні прояви координацію галузевого 
дослідництва згідно з постановою РНК УСРР № 63/542 від 29.12.1927 р. 
здійснювала Науково-Консультаційна Рада (НКР) при Колегії Наркомзему 
УСРР. До первісного складу НКР згідно з поданням НКЗС УСРР, РНК 
УСРР погодило 47 осіб за 15 напрямами галузевого дослідництва. Серед 
них: П. А.Тутковський, О. Н. Соколовський, Г. Г. Махов, А. О. Сапєгін, 
М. І. вавилов, М. ф. Іванов, Г. М. висоцький, О. в. Палладін, в. ф. Семи-
ренко, Є. в. Оппоків, Б. М. Рожественський та ін. У подальшому нових 
членів обирали на сесіях (загальних зборах). Серед них: О. І. Душечкін, 
в. Г. Ротмістров, в. І. Сазанов, І. Г. Александров, Д. К. Педаєв, І. О. Ши-
роких, М. О. Єгоров та ін. Разом із О. в. Леонтовичем, Д. К. Третьяковим, 
М. Г. Холодним, К. Д. Глінкою троє з них, а саме: М. І. вавилов, О. Н. Со-
коловський та А. О. Сапегін 29.06.1929 р. обрані до числа дійсних членів 
(академіків) всеукраїнської академії наук (вУАН) за напрямом «сільсько-
господарські науки» серед 17 претендентів. Першим тимчасовим головою 
НКР став Б. А. Паншин, а потім з виконанням функцій керівника виконав-
чого органу у вигляді Бюро – наркомземи УСРР спочатку академік вУАН 
О. Г. Шліхтер, а потім – М. Н. Демченко. Свою діяльність НКР здійсню-
вала через так звані проблемні Комісії. На виконання положень постанови 
РНК УСРР № 11/64 від 03.10.1930 р. замість НКР при Колегії НКЗС 
УСРР створюється – Наукова Рада (НР) на чолі з наркомземсправ 
М. Н. Демченком. Саме НКР та НР сприяли запровадженню остаточної 
інституалізації галузевого дослідництва та його академізації. вперше таке 
відбулося 22 травня 1931 р. згідно з постановою № 154 РНК УСРР «Про 
організацію всеукраїнської академії сільськогосподарських наук»  
(вУАСГН). Додатком до постанови РНК УСРР з 12.05.1931 р. (протокол 
№ 15/707) її першим президентом було призначено академіка вУАН 
О. Н. Соколовського, а віце-президентами професорів: А. М. Сліпансько-
го, Т. Г. Білаша та П. І. Потапова. Президія Академії була розташована в 
м. Харків. У системі вУАСГН працювало 1132 науковці і навчалося 448 
аспірантів. До здобутків вУАСГН належить зведений проблемно-
тематичний план розвитку сільськогосподарської науки в УСРР на 
1932 р., що складався із 24 завдань за 100 головними науково-дослідними 
темами, які виконували 53 дослідні установи (7 інститутів союзного та 13 
всеукраїнського значення, 25 зональних станцій, 4 заповідники, Цен-
тральна наукова сільськогосподарська бібліотека (ЦНСГБ) та лабораторія 
хімізації при Президії). Документ став першим такого типу в історії 
вітчизняної сільськогосподарської науки. Найвагоміші науково-дослідні 
роботи – вапнування ґрунтів та їх аґроінвентаризація, обстеження 35 
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бурякових машинно-тракторних станцій (МТС). вУАСГН звинуватили у 
протягуванні націоналістичних ідей. Згідно з наказом Народного коміса-
ріату земельних справ УСРР (НКЗС) від 31 березня 1935 р. № 167 було 
прийнято рішення ліквідувати Академію. Незважаючи на нетривалий 
період існування, Академія заклала науково-організаційні та концептуаль-
ні засади сучасної НААН. через шість років після створення всесоюзної 
академії сільськогосподарських наук ім. в. І. Леніна (вАСГНІЛ) на чолі з 
М. І. вавиловим, а саме 04.06.1935 р. постановою РНК СРСР № 1115 
призначено її перші 51 дійсний член. Серед них, 24 особи у творчих 
здобутках мали відношення до України, а саме: О. П. Бондаренко, 
Г. М. висоцький, А. І. Гайстор, Б. М. Завадовський, М. М. Завадовський, 
М. ф. Іванов, О. К. Кедров-Зіхман, Т. Д. Лисенко, Є. в. Оппоков, Б. М. Ро-
жественський, в. Г. Ротмістров, О. Н. Соколовський та ін. відповідно до 
постанови РНК УСРР від 29.09.1935 р. «Про стан та завдання науково-
дослідної роботи в сільському господарстві» для забезпечення науково-
методичного керівництва діяльністю галузевих експериментальних 
установ знову створено Наукову Раду (НР). Згідно з рішенням РНК УСРР 
від 21.04.1936 р. її очолив наркомзем УСРР Л. Л. Паперний. До її складу 
увійшла 81 особа, серед яких академіки: Т. Д. Лисенко, О. Н. Соколов-
ський, Б. М. Рожественський та ін. Свою діяльність НР проводила 
сполучено через створений 29.09.1935 р. НКЗС УСРР сектор наукових 
установ на чолі з П. К. Дрозденком через прийняття остаточних рішень 
Колегією відомства. Організаційна робота 165 галузевих дослідницьких 
установ здійснювалася триступенево: науково-дослідний інститут (19); 
дослідна станція (47); опорний пункт (99). Якщо перша половина 30-х ро-
ків ХХ ст. у питаннях дослідництва пройшла передусім під знаком 
агроґрунтознавства, то друга – механізації сільського господарства. 
Науковці УкрНДІ механізації сільського господарства створили серію 
тракторів, корпуси швидкісних плугів і сівалок, комбайни для збирання 
проса, кукурудзи та ін. культур, соломо-половокопичників для комбайнів, 
пристрій для збирання полеглих хлібів, машину для збирання бавовника, 
нові типи вітродвигунів та бурякокопичників, тракторний культиватор-
пароочисник, а також нові методи ремонту сільськогосподарських машин. 
Тим самим технічно посиливши існуючу агротехніку вирощування польо-
вих культур та рівень їх продуктивності.

На звернення провідних учених-аграріїв, постановою РНК УРСР 
№ 170 від 13.02.1941 р. під керівництвом М. О. Ольшанського у м. Києві 
розпочинає свою діяльність Українська філія вАСГНІЛ. До початку 
німецько-радянської війни її загальна мережа складалася з 10 науково-
дослідних інститутів, ЦНСГБ, 28 дослідних станцій, 16 дослідних полів 
та 42 опорних пунктів, що фінансувалися по лінії НКЗ УРСР.

У роки німецько-радянської війни переважна частина галузевих 
науково-дослідних інститутів та станцій була евакуйована до середньо-
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азіатських республік, де вони співпрацювали з місцевими Академіями 
наук і переміщеною АН УРСР. Окупаційна німецька влада практично 
відновила діяльність більшості довоєнних інституцій для військових 
потреб під егідою Центру сільськогосподарських досліджень Рейхс-
комісаріату «Україна» на чолі з професором О. Зоммером. Окремі 
з них спів працюють з УАН (жовтень 1941–січень 1942). всі вони з 
13.10.1942 р. увійшли до Крайового відомства з питань сільськогоспо-
дарських наук та навчання, а після його реорганізації з 25.08.1943 р. – 
Крайового дослідницького центру в Києві з Херсонською філією. 
Свою організаційну підпорядкованість мали галузеві науково-дослідні 
інститути в Харкові через Комітет науково-дослідних інститутів на 
чолі з професором Л. П. Крамаренком (1881–1960), а також Харківську 
науково-технічну управу. Серед найвагоміших робіт періоду німецької 
окупації функціонуючих науково-дослідних установ – створення карти 
ерозійності ґрунтів Украї ни, підготовленої під керівництвом професора 
Г. Г. Махова у 1943 р. співробітниками Крайового інституту ґрунтознав-
ства, живлення рослин та рільництва у м. Києві. Серед інших його здо-
бутків на благо подальшого розвитку галузевого дослідництва в Україні 
також створення кольорової карти її ґрунтів у масштабі 1:750000 з опи-
сом їх походження, фізичних властивостей, хімічного складу та родю-
чості із вказівкою на можливі заходи для підвищення їх продуктивності. 
Її першоосновою стала схематична чорно-біла карта ґрунтів у масштабі 
1:2000000, підготовлена ще до війни співробітниками Українського 
НДІ соціалістичного землеробства. Перша з них була згодом надруко-
вана окупантами з поясненнями до неї у журналі «Німецький фермер 
в Украї ні» (15 квітня 1943 р. № 8) і отримала велику золоту медаль на 
міжнародній виставці в чехословаччині у 1944 р.

Практично все цінне майно діючих при окупантах українських сіль-
ськогосподарських дослідних інституцій було вивезено. Після звільнення 
від них постановою № 495 РНК УРСР від 15.05.1944 р. ревакуйовано 
галузеві дослідні установи до місць їх попереднього розташування. 

Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 20.10.1945 р. галузева наука 
вперше офіційно структурно репрезентується в складі Академії наук (АН) 
УРСР у вигляді – відділу сільськогосподарських наук. До його скла-
ду входило 14 академіків (П. А. власюк, Л. К. Гребень, М. М. Гришко, 
О. І. Душечкін, Б. Л. Ісаченко, М. М. Кулешов, Т. Д. Лисенко, П. С. По-
гребняк, І. М. Поляков, А. О. Сапегін, О. Н. Соколовський, в. Я. Юр’єв, 
П. в. Поспєлов, П. О. Свириденко) та 17 членів-кореспондентів 
(М. О. Тю ленєв, в. ф. Старченко, П. О. Свириденко, Л. й. Рубен-
чик, А. в. Ролл, М. Г. Попов, А. С. Модилевський, ф. Т. Мацков, 
Є. М. Зверозобиб-Зубовський, П. М. василенко та ін.). Головним завдан-
ням відділу було керування всебічним і повним вирішенням теоретичних 
питань, пов’язаних з підвищенням родючості ґрунтів, створення нових 
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більш урожайних культур, розробки ефективних систем живлення рос-
лин, а також вирішення завдань сільськогосподарського машинобудуван-
ня і тракторобудування. Упродовж 1945–1948 рр. відділ очолює академік 
М. М. Гришко, а після ІV серпневої сесії вАСГНІЛ 1948 р. та розшире-
ного засідання Президії АН УРСР від 4–6.10.1948 р. до грудня 1956 р. – 
академік П. А. власюк.

відповідно до постанови Ради Міністрів (РМ) УРСР № 1566 від 
30 грудня 1956 р. була створена науково-освітня Українська академія 
сільсько господарських наук (УАСГН), яка підпорядковувалася Міністер-
ству сільського господарства (МСГ) УРСР і розташовувалась у м. Києві. 
Її президентом відкритим голосуванням обрали академіка АН УРСР 
П. А. власюка, а віце-президентами: І. ф. Бузанова, П. Д. Пшенично-
го в. С. Крамарова. Перших 14 академіків (в. Я. Юр’єв, М. М. Кулє-
шов, Л. К. Гребень, П. М. василенко, ф. К. Кириченко, Б. П. Соколов 
О. в. Квасницький та ін.) та 8 членів-кореспондентів УАСГН призначено 
РМ УРСР за рекомендацією МСГ УРСР, а перші вибори 9 дійсних і 15 
членів-кореспондентів Академії відбулися згідно з постановою Уряду та 
наказу № 321 по УАСГН 28.07.1959 р. За час існування УАСГН функціо-
нувало 87 установ, у тому числі 17 НДІ, 21 ОСГДС і 5 спеціалізованих 
ДС. Серед найбільш вагомих результатів – обстеження ґрунтів УРСР 
протягом 1957–1960 рр. на площі 13,1 млн га та складання ґрунтових 
карт і рекомендацій для 8716 колгоспів і 138 радгоспів. Незважаючи на 
реальні успіхи не тільки в питаннях якнайшвидшого запровадження 
усього новітнього у виробництво, а й проведення низки фундаментальних 
теоретичних розробок вченими і освітянами УАСГН, вона в черговий раз 
стає заручником нових політичних реалій і як наслідок, постановою ЦК 
КПУ і РМ УРСР № 487 від 4 травня 1962 р. її ліквідують. За період свого 
нетривалого функціонування УАСГН забезпечила комплексне виконання 
експериментальних робіт науково-дослідними установами від розробки 
до її завершення та впровадження отриманих результатів у виробництво 
за допомогою дієвих механізмів координації між інститутами і станціями 
системи УАСГН, а також АН УРСР, АН СРСР та вАСГНІЛ.

Спеціальною Постановою ЦК КПУ і РМ УРСР від 2.08.1962 р. було 
затверджено «Положення про відділ сільськогосподарських наук АН 
УРСР», на який покладалася розробка теоретичних основ у важливих 
галузях сільського господарства та координація разом із Міністерством 
сільського господарства УРСР спеціальних досліджень, що проводилися 
сільськогосподарськими дослідними установами та вузами республіки. 
Мова, насамперед, йшла про 32 інститути, філіали, дослідні станції, 
опорні пункти та дослідні господарства, де працювало 13 224 особи, з 
яких 817 були науковцями. У зв’язку із Постановою ЦК КПУ і РМ УРСР 
№ 643 від 28.05.1963 р. «Про заходи з поліпшення діяльності Академії 
наук УРСР», що визначала пріоритетними напрямами в її роботі при-
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родничі та суспільні дисципліни, відділ сільськогосподарських наук в її 
структурі ліквідується.

Для покращення координації ґалузевих наукових досліджень і мето-
дичного керівництва в Києві в кінці 1969 р. створено Південне відділення 
всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. в. І. Леніна (Пв 
вАСГНІЛ). Рішенням Президії вАСГНІЛ було призначено організаційне 
бюро по його створенню у складі в. ф. Пересипкіна (голова), й. А. Да-
ниленка, П. О. Дмитренка, в. ф. Зубенка, І. І. Лукінова, М. ф. Лупашку, 
І. І. Мартиненка, П. С. Пастернака, в. М. Ремесла, З. С. Скородинського. 
За період існування Пв вАСГНІЛ особовий склад його Президії, як й 
інших структурних складових, змінювався. Зокрема, головами Президії у 
різні роки були: М. в. Кузьменко (1972–1979), Г. О. Богданов (1979–1987) 
і О. О. Созінов (1987–1990). Постановами РМ СРСР № 945 від 12 грудня 
1969 р. та РМ УРСР № 1 від 5 січня 1970 р. визначалося, що це відділен-
ня є науково-методичним центром з управління науковими дослідження-
ми в галузі сільського господарства в Українській і Молдавської РСР. З 
метою усунення відомчих бар’єрів між науково-дослідними установами 
аграрного профілю, створення умов для технологічного завершення нау-
кових розробок, комплексного підходу до наукового забезпечення всіх 
галузей АПК Постановою РМ УРСР № 279 від 22 вересня 1990 р. було 
засновано Українську академію аграрних наук (УААН) на чолі з акаде-
міком О. О. Созіновим як науково-методичний і координаційний центр 
розв’язання аграрних проблем в Україні. Указом Президента України 
№ 8/2010 від 6 січня 2010 р. УААН отримує статус національної. З 1996 
по 2011 р. президентом Академії обирався академік М. в. Зубець, у 
2011–2012 рр. – академік М. Д. Безуглий, а у 2013–2014 рр. – академік 
в. ф. Петриченко. від 8 серпня 2014 р. Національну академію аграрних 
наук України очолює академік НААН Я. М. Гадзало. 

НААН є самоврядною державною науковою організацією, яка само-
стійно визначає тематику досліджень, свою структуру, вирішує науково-
організаційні, господарські, кадрові питання, здійснює міжнародні 
наукові зв’язки.

Основними завданнями Академії згідно з її «Статутом» є наукове за-
безпечення розвитку галузі вітчизняного агропромислового комплексу, 
що включає: 1) координацію досліджень і методичне керівництво нау-
ковою діяльністю наукових установ, навчальних закладів вищої освіти 
3- і 4-го рівнів акредитації, проєктно-конструкторських та інших органі-
зацій, діяльність яких пов’язана з розв’язанням проблем агропромисло-
вого виробництва; 2) організацію проведення і координацію фундамен-
тальних та прикладних наук, досліджень, спрямованих на розв’язання 
проблем у галузі сільського господарства; 3) пошук і впровадження 
більш досконалих форм, методів та засобів проведення наукової роботи; 
4) підготовку нау кових кадрів вищої кваліфікації; 5) проведення аналізу 
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та прогнозування напрямів науково-технічного прогресу в агропромис-
ловому комплексі; 6) забезпечення правової охорони результатів науко-
вих досліджень, конкурентоспроможності продукції наукових установ, 
що перебувають у віданні Академії; 7) сприяння інтеграції вчених у 
світове наукове співтовариство; 8) методичне забезпечення впроваджен-
ня досягнень науки, техніки і передового досвіду у виробництво;  
9) розроблення науково-технічної інноваційної моделі розвитку аграрної 
науки; 10) надання інформаційних послуг суб’єктам агропромислового 
виробництва незалежно від форми власності; 11) виробництво елітного 
насіння та насіння вищих репродукцій, садивного матеріалу сільсько-
господарських культур, племінної продукції; 12) збереження генотипів 
сільськогосподарських рослин і тварин, колекцій штамів корисних і 
патогенних мікроорганізмів.

Академія також виконує замовлення органів державної влади на ви-
значення засад державно-наукової і науково-технічної політики в агро-
промисловому комплексі та проведення наукової експертизи проєктів 
державних рішень і програм, формує галузеві наукові та науково-технічні 
програми з питань розвитку агропромислового комплексу, сприяє розвит-
ку інноваційної діяльності та міжнародному науковому співробітництву, 
підготовці наукових кадрів.

Упродовж 1990–2021 рр. до персонального складу Академії обрано 
176 дійсних членів (академіків), 168 членів-кореспондентів, 40 почесних 
та 46 іноземних членів.

Загальна чисельність працюючих у мережі НААН становить 6368 осіб, 
з них 3194 наукових працівники, у тому числі 398 докторів і 1395 канди-
датів наук. Упродовж 2019–2020 рр. захищено 148 кандидатських та 46 
док торських дисертацій.

Основними джерелами фінансування наукової діяльності Академії 
є державний бюджет України та надходження за госпрозрахунковими 
договорами. Бюджетні кошти розподіляються за результатами конкурсу 
наукових проєктів із виконання національних, державних, регіональних 
та галузевих науково-технічних програм.

У складі НААН є наукові установи, які мають важливе наукове, істо-
ричне й міжнародне значення. Це – Нікітський ботанічний сад та Біо-
сферний заповідник «Асканія-Нова» ім. ф. Е. фальц-фейна. Низці науко-
вих установ НААН надано статус національних наукових центрів. Серед 
них: Селекційно-генетичний інститут, Інститут тваринництва степових 
районів ім. М. ф. Іванова «Асканія-Нова», Інститут механізації та елек-
трифікації сільського господарства, Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О. Н. Соколовського та ін. До унікальних наукових об’єктів, що 
становлять національне надбання, зараховано Національний центр гене-
тичних ресурсів рослин України, Банк генетичних ресурсів тварин, Банк 
штамів мікроорганізмів для ветеринарної медицини, Колекцію штамів 
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промислово-цінних мікроорганізмів для виноградарства і виноробства та 
Колекцію видань ХІХ ст. сільськогосподарської тематики.

Академія здійснює науково-технічне співробітництво з науковими 
установами й організаціями 53-х країн світу.

Пройшовши непростий шлях становлення й розвитку як координуючий 
орган з наукового забезпечення розвитку галузей АПК України, НААН 
зарекомендувала себе високоавторитетним інтелектуальним центром, що 
забезпечує ефективну наукову підтримку провідного сектору економі-
ки держави – сільського господарства. Новітні досягнення вітчизняних 
вчених-аграріїв слугують передусім розв’язанню актуальних проблем 
сьогодення галузі, сприяють втіленню у життя найсучасніших досягнень 
науки і техніки, підвищенню рівня ефективності роботи вітчизняного 
агропромислового комплексу в умовах євроінтеграційних трансформацій.

Директор ННСГБ НААН,
академік НААН       В. А. Вергунов
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

АДАМчУК 
валерій 

васильович  
Вчений у галузі агроінженерії, 

доктор технічних наук, 
академік НААН (2010)

Народився 2 січня 1954 р. у с. Зарічанка чемеровецького району Хмель-
ницької області в селянській родині. У 1976 р. закінчив Українську сіль-
ськогосподарську академію (нині – НУБіП), факультет механізації сіль-
ського господарства, здобувши фах інженера-механіка.

У 1976–1982 рр. – старший інженер лабораторії застосування мінераль-
них добрив УНДІМЕСГ; 1982–1987 рр. – молодший науковий співробітник 
цієї самої лабораторії; 1987–1989 рр. – старший науковий співробітник цієї 
лабораторії; 1989–1995 рр. – завідувач лабораторії механізації застосування 
мінеральних добрив ІМЕСГ УААН; 1995–2004 рр. – заступник директора з 
наукової роботи ННЦ «ІМЕСГ»; 2001–2007 рр. – завідувач відділу вирощу-
вання польових культур ННЦ «ІМЕСГ»; 2004–2005 рр. – перший заступ-
ник директора ННЦ «ІМЕСГ»; 2005 – 2007 рр. – заступник директора з 
наукової роботи ННЦ «ІМЕСГ»; 2007 р.– в.о. академіка-секретаря відді-
лення механізації та електрифікації УААН; 2007–2008 рр. – в.о. головного 
ученого секретаря Президії УААН; 2008–2011 рр. – віце-президент – голо-
вний учений секретар Президії НААН; 2011 р. і донині – директор ННЦ 
«ІМЕСГ»; 2019 р. – дотепер – головний учений секретар НААН (за суміс-
ництвом).

У 1986 р. в УНДІМЕСГ захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Обґрунтування процесу роботи і параметрів шнекових розподільно-
висівних систем машин для внесення твердих мінеральних добрив». Док-
торську дисертацію вчений захистив у 2006 р. в Національному аграрному 
університеті (м. Київ) на тему: «Механіко-технологічні і технічні основи 
підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хімме-
ліорантів». Учене звання професора присвоєно у 2014 р.

Автор та співавтор понад 770 наукових праць, зокрема 38 книг, 58 бро-
шур; 6 підручників та навчальних посібників; понад 245 винаходів, захи-
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щених авторськими свідоцтвами та патентами. Має також міжнародні па-
тенти: 3 (Естонія) та 2 (Словаччина). У доробку вченого 53 наукові статті, 
надруковані в журналах, що входять у наукометричні бази Scopus. 

в.в. Адамчук – фундатор наукового напряму механізація агрохімічного 
обслуговування агропромислового виробництва. Крім того, він започатку-
вав проведення наукових досліджень щодо створення автотракторів, при-
строїв для внесення технологічних матеріалів до квадрокоптерів, засобів 
дистанційного управлінням польовими агрегатами та безпілотників, а та-
кож ініціював утворення Інституту механіки та автоматики агропромисло-
вого виробництва НААН. Підготував 3 доктори та 4 кандидати наук.

У 2007 р. обрано членом-кореспондентом УААН (механізація і електри-
фікація сільського господарства), а в 2010 р. – академіком НААН (меха-
нізація агрохімічного обслуговування (нині – відділення землеробства, 
меліо рації та механізації)).

З 2015 р. є членом Європейської асоціації машинбудівників сільськогос-
подарської техніки.

Особистий внесок ученого в розвиток вітчизняної техніки та технологій 
для аграрного виробництва відзначено: Почесною відзнакою Української 
академії аграрних наук (2008), нагрудним значком «Творець» Міністерства 
освіти і науки (2008), трудовою відзнакою «Знак Пошани» та знаком «від-
мінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня Міністерства аграрної політи-
ки України (2009), медаллю «100 років М.К. Янгелю» ДП «Конструктор-
ське бюро «Південне» (2011), Орденом Святого Рівноапостольного князя 
володимира великого ІІІ ступеня (2017), відзнакою «Трудова слава» ІІ сту-
пеня (2017), відзнакою ННЦ «ІМЕСГ» (2018), Пам’ятною ювілейною ме-
даллю «100 років Національної академії аграрних наук» (2018), Пам’ятною 
відзнакою на честь 100-річчя Національної академії наук України (2018), 
медаллю «75 років ДП «вО ПМЗ ім. О.М. Макарова» (2019), Почесною 
грамотою верховної Ради України (2009), почесним званням «Заслужений 
діяч науки і техніки України» (2013), Подякою Прем’єр-міністра Украї-
ни (2014), він лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України 
(2018) та премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2020), 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2019), знаком «Ушинський К.Д.» НАПН 
України (2021).

Почесний професор Таврійського державного агротехнологічного універ-
ситету (2015), почесний доктор Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» (2013) та Інституту агроекології і природокористуван-
ня (2013), почесний професор ННвК всеукраїнський науково-навчальний 
Консорціум» (2017), почесний професор «Центрально українського наці-
онального технічного університету» (2017), почесний професор Харків-
ського національного технічного університету сільського господарства 
імені Петра василенка (2017).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

АНДРІйчУК
василь

Гаврилович  
(1938–2021)

Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор, 

академік НААН (2007)

Народився 14 січня 1938 р. у с. Слобода-Шаргородська Шаргородського 
району вінницької області.

Упродовж 1951–1955 рр. навчався на агрономічному відділенні Шар-
городського сільськогосподарського технікуму, після закінчення якого до 
1957 р. працював агрономом і за сумісництвом − економістом та заступ-
ником голови колгоспу «Зоря комунізму» Пробіжнянського району Терно-
пільської області; 1960–1962 рр. − штатний пропагандист Шаргородського 
РК КП України вінницької області. У 1967–1969 рр. – аспірант на кафедрі 
економіки і організації сільського господарства Київського інституту на-
родного господарства. У 1992 р. закінчив з відзнакою Міжнародний інсти-
тут менеджменту за фахом магістр ділової адміністрації в галузі міжнарод-
них економічних відносин. Працював у ДвНЗ «Київський національний 
економічний університет імені вадима Гетьмана» (колишній КІНГ) про-
фесором кафедри економіки агропромислових формувань. 

Академік національної академії аграрних наук України з 2007 р. 
У 1969 р. в Київському інституті народного господарства захистив кан-

дидатську дисертацію на тему: «внутрішньорайонне планування закупі-
вель сільськогосподарської продукції та його роль у зміцненні економіки 
колгоспів», а у 1987 р. на засіданні вченої ради Ленінградського економіч-
ного університету − докторську дисертацію на тему: «Ефективність вико-
ристання виробничого потенціалу в сільському господарстві». У 1990 р. 
йому присвоєно вчене звання професора.

Наукова діяльність спрямована на розв’язання проблеми реструктуриза-
ції АПК, обґрунтування економічного механізму забезпечення паритетнос-
ті одержання доходів усіма учасниками агропромислового виробництва, а 
також на дослідження проблеми становлення приватних підприємств та 
врегулювання майнових відносин на селі. Бере активну участь у розробці 
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проєктів законів України та національних програм розвитку агропромис-
лового виробництва.

вчений здійснював великий внесок у розробку нової ідеології аграрної 
політики за напрямом економічної підтримки сільського господарства, 
механізму переходу на біполяризовану будову аграрного ринку, а також у 
розвиток теорії ефективності, розробки нових оригінальних методик її ви-
значення та аналізу.

в.Г. Андрійчук здійснив піонерну розробку надзвичайно актуальної 
для України проблеми капіталізації вітчизняного сільського господарства. 
Ним вперше обґрунтовано сутність і напрями капіталізації галузі, розкри-
то мотиви її здійснення, запропоновано важелі регулювання цього процесу 
і функціонування агропромислових формувань нового типу, що виникли, 
зокрема холдингових компаній. Також вперше запропоновано методологію 
проєктування агропромислових формувань. Ученим на основі досліджен-
ня проблеми концентрації капіталу в АПК доведено, що агропродовольчий 
комплекс України з огляду на прихід в український бізнес транснаціональ-
них компаній перебуває на новому щаблі концентрації виробництва, яке 
супроводжується його монополізацією та монополізацією продовольчих 
ринків, що загрожує продовольчій безпеці країни. Значна заслуга вченого 
у створенні сучасної наукової навчальної літератури аграрно-економічного 
профілю.

в.Г. Андрійчук опублікував понад 210 наукових праць загальним обся-
гом понад 600 умовно-друкованих аркушів, є автором 16 книг (монографій 
і підручників) і 3 брошур та співавтором 12 книг і 16 брошур. Під його 
керівництвом підготовлено 2 доктори та 14 кандидатів економічних наук.

Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, а дійсним членом 
(академіком) УААН – у 2007 р. відділення аграрної економіки і продоволь-
ства (міжгалузеві економічні зв’язки в АПК).

в.Г. Андрійчуку присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і 
техніки України. він нагороджений трьома медалями, зокрема бронзовою 
медаллю вДНГ, знаком «відмінник освіти України», знаком «За наукові 
досягнення» та двома грамотами Міністерства освіти і науки України, 
«Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України, Почесною 
відзнакою УААН, Премією Національної академії наук України (2014) за 
підручник «Економіка підприємств агропромислового комплексу». Заслу-
жений діяч науки і техніки України.

Пішов із життя 8 вересня 2021 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

АРТЕМЕНКО 
Микола 

Михайлович
(1926–1991) 

Вчений у галузі технологій виробництва  
продукції садівництва,  

доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 13 січня 1926 р. у м. Городище черкаської області.
У 1958 р. закінчив агрономічний факультет Білоцерківського сільсько-

господарського інституту.
Упродовж 1948–1963 рр. – агроном колгоспу, агроном-земле впорядник, 

агроном заготівельного пункту, голова правління колгоспу, начальник 
планово-економічного відділу райсільгоспуправління, начальник ра-
йонного виробничого управління черкаської області. У 1966–1987 рр. – 
директор Мліївської дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка; 
1987–1991 рр. – генеральний директор науково-виробничого об’єднання 
«Сад», директор Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка 
УААН.

У 1966 р. в УНДІЕО ім. О.Г. Шліхтера захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: «Пути осуществления принципа равной оплаты за равный 
труд в масштабе всей колхозной системы».

У 1984 р. в Інституті економіки Академії наук УРСР захистив доктор-
ську дисертацію на тему: «Проблемы экономики и организации питомни-
ководства».

У 1985 р. М.М. Артеменку було присвоєно вчене звання професора. 
Коло наукових інтересів М.М. Артеменка включало: розробку інтенсивних 
технологій вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур; 
удосконалення існуючих технологій виробництва продукції садівництва; 
розробку інтенсивних систем та конструкцій плодових насаджень; удоско-
налення організації виробничих процесів у садівництві.

У 1978 р. ним була організована і видавалась науково-популярна газета 
«Симиренківець». За його ініціативи та експозиційно-тематичним планом 
створено музей «Симиренків дім науки», якому присвоєно звання народ-
ного.
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За ініціативи М.М. Артеменка започатковано співробітництво з обміну 
передовим досвідом у садівництві між Мліївською дослідною станцією са-
дівництва та садівничими господарствами Пілнського воєводства Польщі 
(1985), налагоджено науково-технічні зв’язки із науковими установами Ро-
сії, Білорусі, Узбекистану, Киргизії, Польщі, Канади.

Науковий доробок М.М. Артеменка становить понад 150 наукових 
праць, 12 книг, а також 8 винаходів. Ним розроблено 8 інтенсивних техно-
логій розсадництва і садівництва, подано понад 50 рацпропозицій.

Під керівництвом М.М. Артеменка захищено 17 кандидатських дисер-
тацій.

У березні 1990 р. обрано народним депутатом України.
Дійсним членом (академіком) УААН обрано у 1990 р. з напряму рослин-

ництво, селекція, зберігання та переробка продукції.
Нагороджений двома орденами Трудового червоного Прапора (1971, 

1986), двома орденами «Знак Пошани» (1958, 1966), орденом Жовтневої 
Революції (1974), вітчизняної війни І ступеня (1985), п’ятнадцятьма ме-
далями, Почесною грамотою Президії верховної Ради УРСР (1986). йому 
присвоєно почесне звання заслуженого агронома України (1980), лауреата 
Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1987), лауреата Премії 
ім. Л.П. Симиренка (1982).

Помер 1 червня 1991 p., похований у с. Мліїв Городищенського району 
черкаської області.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

БАБИч 
Анатолій

Олександрович 
(1936–2015)

Вчений у галузі селекції,  
рослинництва і кормовиробництва,

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 6 серпня 1936 р. у с. Павлівка васильківського району Дні-
пропетровської області.

Закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний аграрний університет 
(1954–1959) за фахом агрономія. Працював дільничним і головним агрономом 
господарства «Павлівське» (1959–1961). У 1961–1980 рр. навчався і працю-
вав у всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи (нині – Інститут 
зернових культур НААН), м. Дніпропетровськ: аспірант, молодший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник лабораторії кормових культур, 
вчений секретар Інституту, завідувач лабораторії кормових культур.

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність 
змішаних посівів кукурудзи і цукрового сорго на силос залежно від сорто-
вого складу компонентів у Центральному Степу України» у всесоюзному 
НДІ кормів ім. в.Р. вільямса. 

У 1970 р. А.О. Бабичу присвоєно звання старшого наукового співробіт-
ника за спеціальністю рослинництво. У 1979 р. захистив докторську ди-
сертацію на тему: «Особливості технології вирощування сої в Північному 
Степу України» у Ставропольському аграрному університеті за спеціаль-
ністю 06.01.09 – рослинництво. Перший доктор сільськогосподарських 
наук з культури сої в Україні.

У 1980–2001 рр. обіймав посаду директора Інституту кормів УААН, 
м. вінниця. У 2001–2015 рр. – радник дирекції, завідувач відділу селекції і 
технології вирощування сої і зернових бобових культур цього Інституту. 

У 1987 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю рослин-
ництво. 

У 1988 р. обрано членом-кореспондентом вАСГНІЛ, у 1990 р. – акаде-
міком Української академії аграрних наук (нині – НААН) за спеціальністю 
рослинництво і кормовиробництво, відділення рослинництва.
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За 56 років науково-виробничої діяльності А.О. Бабич зробив вели-
кий внесок у селекцію і насінництво, рослинництво й кормовиробництво 
Украї ни. в Інституті кормів НААН ним засновано селекцію і розробку сор-
тової технології вирощування сої і зернобобових культур, створено відділ 
селекції і технології вирощування зернобобових культур з двома лабора-
торіями – селекції сої і зернобобових культур та сортової технології ви-
рощування зернобобових культур, одержала розвиток селекція кормових 
культур. він є відомим селекціонером країни, під його керівництвом і за 
участі створено високоврожайні сорти зернобобових, кормових та інших 
культур. А.О. Бабич є автором 104 сортів і гібридів сільськогосподарських 
культур, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні.

Ученим засновано відому в країні наукову школу із селекції, рослинни-
цтва і кормовиробництва. Під його керівництвом підготовлено 38 кандида-
тів і 14 докторів наук, серед них 10 академіків і членів-кореспондентів. він 
був головою спеціалізованої вченої ради Інституту кормів НААН, членом 
спеціалізованих вчених рад Інституту землеробства НААН, вінницького, 
Подільського аграрних університетів, редколегій журналів «вісник аграр-
ної науки», «Кормопроизводство», «Тваринництво», «Корми і кормовироб-
ництво», збірників наукових праць. Самостійно і в співавторстві опубліку-
вав 1110 наукових і популярних праць, з них 32 монографії і книги, 113 – за 
кордоном. За результатами досліджень одержав 150 патентів і авторських 
свідоцтв.

А.О. Бабич відзначений високими державними нагородами: срібною 
медаллю вДНГ СРСР (1961), орденами: Трудового червоного Прапора 
(1986), «За заслуги» III ст. (1992), «За заслуги» II ст. (1997), «Золота Зірка» 
(Кембридж, Англія, 2000), «За заслуги» (великобританія, 2001); медалями: 
«За трудову доблесть» (1973), «За доблесну працю» (1970), «ветеран пра-
ці» (1983); значком «винахідник СРСР» (1987), Міжнародною нагородою 
Американської соєвої асоціації (1992), «Знаком Пошани» Міністерства 
аграрної політики та продовольства України (2011); Почесними грамотами 
верховної Ради України (2010), Кабінету Міністрів України (2006), МСГ 
СРСР; дипломами вДНГ СРСР і України, відзнаками місцевої влади й ака-
демічної аграрної науки. Лауреат Державної премії СРСР (1989), премії 
УААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (1997). Обирався депута-
том обласної ради. йому присвоєно звання «Почесний сортовипробувач» 
(2011). За ґрунтовні дослідження і наукові праці одержав лист-подяку і 
благословення від Папи Римського Іоанна Павла II.

Помер 9 вересня 2015 р., похований у с. Агрономічне вінницького райо-
ну вінницької області.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

БАЛЮК 
Святослав 

Антонович 
Вчений у галузі  

сільськогосподарських і біологічних наук,  
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН (2007)

Народився 27 серпня 1946 р. на ст. віледь вілегодського району Архан-
гельської області.

У 1973 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут 
ім. в.в. Докучаєва за фахом агрохімія і ґрунтознавство.

Із серпня 1967 р. С.А. Балюк працює в Інституті ґрунтознавства та 
агро хімії імені О.Н. Соколовського на посадах: лаборант (1968–1973); ін-
женер (1973–1975); старший інженер-ґрунтознавець (1975–1978); молод-
ший науковий співробітник (1978–1983); старший науковий співробітник 
(1983–1990); провідний науковий співробітник (1990–1991); завідувач ла-
бораторії (1991–2000); заступник директора зі стандартизації та метрології 
(2000–2003); заступник директора з наукової роботи (2003–2008). З 2008 р. 
і донині – директор Національного наукового центру «Інститут ґрунто-
знавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

У 1979 р. (м. Харків) захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«водно-сольовий режим темно-каштанових солонцюватих ґрунтів 
Північно-Кримського зрошуваного масиву на фоні горизонтального дре-
нажу».

У 1996 р. (м. Харків) в Інституті ґрунтознавства та агрохімії захистив 
докторську дисертацію: «Зрошувані чорноземи Лісостепу і Північного 
Степу України: оцінка степу, охорона і підвищення родючості».

Доктор сільськогосподарських наук з 1996 р. вчене звання професора 
присвоєно у 2002 р.

Основні напрями наукової діяльності С.А. Балюка пов’язані з розв’я-
занням актуальних проблем сталого управління ґрунтовими ресурсами, 
збалансованого їх використання та моніторингу ґрунтів, обґрунтування 
закономірностей еволюції ґрунтів, зокрема за зрошення, стандартизації 
та метрології в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів, еколо-
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гічного нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив, 
охорони ґрунтів та відтворення їх родючості.

Основні напрями науково-організаційної роботи: голова вченої ради На-
ціонального наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії іме-
ні О.Н. Соколовського» та спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01; член 
координаційних рад з питань боротьби з деградацією земель та опусте-
люванням, відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем; член 
науково-технічної ради Держводагентства України; генеральний секретар 
Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохімі-
ків»; голова Технічного комітету стандартизації ТК 142 «Якість ґрунту»; 
керівник секції Проблем розвитку АПК регіону – Північно-східного науко-
вого центру НАН і МОН України. відповідальний редактор міжвідомчого 
тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство»; член ред-
колегій наукових журналів «вісник аграрної науки», «Меліорація і водне 
господарство» та «Ґрунтознавство».

Академік С.А. Балюк бере активну участь у підготовці спеціалістів та 
магістрів закладів вищої освіти, є професором кафедри моніторингу дов-
кілля та природокористування Навчально-наукового інституту екології 
Харківського національного університету ім. в.Н. Каразіна, викладає курс 
охорони ґрунтів. За його участі підготовлено понад 30 дипломних робіт 
студентами Національного аграрного університету імені в.в. Докучаєва і 
Харківського національного університету ім. в.Н. Каразіна.

Основні положення наукової діяльності викладено у 665 наукових пра-
цях, 57 з яких опубліковано у закордонних виданнях, зокрема 31 моно-
графія, 4 підручники, 3 навчальні посібники, 17 авторських свідоцтв та 
винаходів, 124 нормативних документи. 

Учений започаткував свою наукову школу з питань еколого-агромеліо-
ра тивного ґрунтознавства, охорони та управління родючістю зрошуваних і 
солонцевих земель, екологічного нормування – підготовлено 7 кандидатів 
і 2 доктори наук.

У 1999 р. обрано членом-кореспондентом УААН, у 2007 р. – академіком 
НААН. 

С.А. Балюк – лауреат премії УААН «За видатні досягнення в аграрній 
нау ці» (2004). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
Украї ни (2006), Почесними відзнаками УААН, Держводгоспу України 
(2006); відзнакою Міністерства аграрної політики та продовольства Украї-
ни – нагрудним знаком «Знак Пошани» (2006); Почесною відзнакою «За 
заслуги» Держспоживстандарту Україн и (2006), Почесною відзнакою 
Харківської обласної ради «Слобожанська Слава» (2010); Подякою Хар-
ківського міського голови (2011); пам’ятною медаллю «100 років Націо-
нальній академії аграрних наук України» (2019).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

БАЛЯН
Ануш

валеріївна 
Вчений у галузі аграрної економіки, 

доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (2010)

Народилася 28 червня 1967 р. у м. Караганда.
Закінчила Тбіліський державний університет у 1990 р. за фахом плану-

вання промисловості, економіст.
З 1990 по 1992 р. працювала в Управлінні баштових самохідних кранів 

р/о «Грузагробуд» на посаді економіста. З 1992 р. в Закарпатському інсти-
туті агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 
була молодшим науковим співробітником відділу економіки, в 1995 р. пере-
ведена на посаду завідувача групи лабораторії комерції та реалізації АПв, 
в березні 1996 р. – заступника директора Закарпатського інституту АПв, 
з жовтня 1996 р. по січень 2011 р. працювала директором Закарпатського 
інституту АПв. З січня 2011 р. по березень 2011 р. – академік-секретар 
НААН. З 2011 р. завідувач відділу економіки Закарпатської державної 
сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону. З 2013 р. – віце-президент НААН.

У 1995 р. в ННЦ «Інститут аграрної економіки» захистила кандидатську 
дисертацію на тему: «Особливості розвитку фермерства і його кооперуван-
ня в Закарпатській області» та отримала вчений ступінь кандидата еконо-
мічних наук.

У 2006 р. в Інституті регіональних досліджень НААН захистила док-
торську дисертацію на тему: «Міжрегіональне транскордонне співробіт-
ництво України та Угорщини в умовах розширення європейського союзу: 
(питання методології, методів і практики)».

У червні 2007 р. отримала звання старшого наукового співробітника.
У 2014 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю економіка.
Наукові праці А.в. Балян присвячені економічним питанням розвитку 

сільського господарства, зокрема таким його актуальним проблемам, як: 
трансформування організаційно-економічних відносин до соціально орі-
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єнтованих ринкових умов АПК; розробка методичних та організаційно-
економічних засад функціонування підприємницьких структур на основі 
кооперації та інтеграції АПв; визначення та обґрунтування організаційно-
економічного механізму внутрішньогосподарських відносин у новостворе-
них структурах агросектору в АПК; удосконалення земельних відносин на 
селі в період реформування сільського господарства; науково-методичне 
забезпечення підвищення економічної ефективності та розвиток соціально 
спрямованого аграрного виробництва; науково-методологічні та організа-
ційні засади маркетингу, інновацій та інноваційного провайдингу в АПв.

Крім того, особливо вагомими є її фундаментальні дослідження з проб-
леми, пов’язаної з масштабним розширенням ЄС на схід і формуванням но-
вого кордону між ЄС та Україною на початку ХХІ ст., що змінює характер 
економічних відносин унаслідок якісних і кількісних змін у структурі ЄС.

А.в. Балян сформувала наукову школу «Економіка АПК і основи його 
реформування», учні якої успішно впроваджують результати наукових до-
сліджень у агропромислове виробництво.

Проводить дослідження за спільними науковими проєктами з багатьма 
зарубіжними партнерами (комісія ООН з промислового розвитку ЮНІДО, 
Польща, Словакія, Румунія, Угорщина та ін.).

Опублікувала 185 наукових праць, зокрема 5 монографій. Є співавтором 
11 патентів та свідоцтв, із них: 3 патентів на промислову власність (корисна 
модель), 5 патентів і свідоцтв на селекційні досягнення у рослинництві та 
3 авторських свідоцтва на авторські та суміжні права ( науково-практичні 
твори, методи та методики).

Обрана членом-кореспондентом УААН (економіка і організація агро-
промислового виробництва) у 2007 р.

Обрана у 2010 р. дійсним членом (академіком) НААН відділення на-
укового забезпечення трансферу інновацій (наукове забезпечення іннова-
ційного розвитку агропромислового виробництва).

За наукову діяльність та вагомий внесок у розвиток сільського госпо-
дарства Ануш валеріївні Балян Указом Президента України у 2001 р. було 
присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господар-
ства України. У 2006 р. рішенням колегії Міністерства аграрної політики 
України вчену нагороджено «Знаком Пошани», у 2007 р. рішенням Пре-
зидії Української академії аграрних наук – Почесною відзнакою УААН. У 
2008 р. рішенням Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики 
України А.в. Балян нагороджено пам’ятною ювілейною медаллю «50 ро-
ків держтехнагляду України», Почесною грамотою Закарпатської обласної 
державної адміністрації.

За громадську діяльність як жінка-керівник А.в. Балян нагороджена 
дипломом «Ділова українка–98», є лауреатом всеукраїнської премії «Жін-
ка ІІІ тисячоліття» (2006), лауреатом рейтингу «Лідер агропромислового 
комплексу –2005», голова конгресу «Ділові жінки України». 
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

БАРАБАШ
Орест

Юліанович  
(1932–2011)

Вчений у галузі вирощування овочевих  
і баштанних культур,  

доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН (1993)

Народився 16 грудня 1932 р. у с. Дуб’є Бродівського району Львівської 
області.

Закінчив у 1957 р. факультет економіки і організації сільськогосподар-
ських підприємств Львівського сільськогосподарського інституту.

Упродовж 1957–1962 рр. – говний агроном Інспекції із сільського госпо-
дарства Поморянського і Городоцького районів Львівської області; 1962–
1965 рр. – аспірант, 1965–1974 рр. – старший науковий співробітник, за-
відувач відділу Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва 
західних районів України Пв вАСГНІЛ (с. Оброшине Пустомитівського ра-
йону Львівської області). У 1974 р. у Львові при Львівській овочевій фабриці 
організував відділ овочівництва для західного регіону України від Україн-
ського НДІ овочівництва і баштанництва та очолював його до 1984 р.

У 1965 р. у Львівському сільськогосподарському інституті захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Головніші питання агротехніки вирощу-
вання високих урожаїв моркви на Львівщині». У 1975 р. у Ленінградсько-
му сільськогосподарському інституті захистив докторську дисертацію на 
тему: «Агробіологічні основи вирощування моркви для продовольчих і на-
сінницьких цілей в західних районах України», одержав науковий ступінь 
доктора сільськогосподарських наук. У 1977 р. організував курси підви-
щення кваліфікації овочівників при Львівському сільськогосподарському 
інституті і за сумісництвом читав лекції. За сумісництвом також читав лек-
ції у Львівському торгово-економічному інституті. У 1978–1990 рр. – член 
експертної ради вАК СРСР зі спеціальності овочівництво.

У 1984–1995 рр. – завідувач кафедри плодоовочівництва Української 
сільськогосподарської академії (у подальшому – Національний аграрний 
університет, нині – Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України, м. Київ). У 1985 р. О.Ю. Барабашу було присвоєно вчене 
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звання професора. У 1986 р. при цій кафедрі вперше в Україні організував 
курси з підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів 
СРСР та наукових працівників України зі спеціальності овочівництво.

Упродовж 1990–1994 рр. – декан агрономічного факультету. З 1990 по 
2006 р. – член вченої ради університету. У 1990 р. вперше в Україні органі-
зував вчену раду при університеті із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій з овочівництва, плодівництва і зберігання сільськогосподар-
ської продукції та очолював її. З 1997 р. – був заступником голови спеціа-
лізованої вченої ради при університеті із захисту докторських дисертацій з 
агрохімії, ґрунтознавства, овочівництва.

У 1992–1995 рр. – голова учбово-методичного об’єднання (УМО) з 
агро номічних спеціальностей вищих навчальних закладів при Міністер-
стві сільського господарства і продовольства України, у 1993–1998 рр. – за-
ступник голови Української селянської демократичної партії.

У 1996 р. за його участі в університеті створено плодоовочевий факуль-
тет. У цьому самому році через погіршення стану здоров’я очолив кафедру 
овочівництва відкритого ґрунту, а з 2001 р. працював професором цієї са-
мої кафедри.

Коло наукових інтересів О.Ю. Барабаша охоплювало ресурсоощадні 
технології вирощування овочевих і баштанних культур у відкритому та за-
хищеному ґрунті, а також насінництво овочевих культур.

За його участі розроблено основні питання технології вирощування 
високих урожаїв моркви столової, вперше в Україні запропоновано тех-
нології безвисадкового способу вирощування насіння цієї культури і ви-
рощування товарного врожаю стрілкуючих форм часнику з повітряних 
цибулин за один рік. Розроблено технологію вирощування ультраран-
нього врожаю зеленних культур способом розігріву плівкових теплиць. 
Займався удосконаленням технології вирощування цибулі ріпчастої, то-
матів, огірка, перцю солодкого, ранньо- і пізньостиглих сортів капусти 
білоголової, квасолі спаржевої тощо. Багато уваги приділяв удоскона-
ленню технологій вирощування високих урожаїв овочів у спорудах за-
хищеного ґрунту, екологічно допустимої овочевої продукції, конвеєрного 
виробництва овочевих культур і використанню нетрадиційних джерел 
тепла для обігріву споруд захищеного ґрунту та програмі виробництва 
їстівних грибів в Україні.

Академіком НААН О.Ю. Барабашем створено школу овочівників Украї-
ни. Під керівництвом О.Ю. Барабаша захищено 47 кандидатських і доктор-
ських дисертацій. 

За час наукової роботи опубліковано понад 270 наукових праць, зокрема 
10 підручників і посібників, 18 монографій, 6 довідників та 12 брошур. 
Має 6 авторських свідоцтв: на спосіб одержання сухого бактеріального 
препарату, а також на 5 сортів овочевих культур – двох сортів салату – 
Львівський 85 і Комарнянський, сорту кропу Пахучий та штаму печериці 
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ІБК-25 і цибулі ріпчастої Маяк та 3 деклараційні патенти. Учасник вистав-
ки досягнень народного господарства України у 1988 та 1989 рр.

Обраний у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, у 1993 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН відділення рослинництва (овочівництво).

Був членом редакційної колегії журналу «Аграрна наука і освіта», збір-
ника «Науковий вісник НАУ», реферативного журналу «Агропромисловий 
комплекс України», тематичного наукового збірника «Овочівництво і баш-
танництво». О.Ю. Барабаш обраний членом Дослідницького правління 
радників Американського біографічного інституту (2000) та нагороджений 
Міжнародною медаллю цього інституту (2006).

У 1994 р. О.Ю. Барабаша було обрано академіком Академії наук вищої 
освіти України (відділення аграрне). Присвоєно почесне звання заслуже-
ного працівника народної освіти України (1998), нагороджено Почесними 
грамотами Міністерства сільського господарства УРСР (1977), Президії 
УААН за наукові досягнення (1992), Президії УААН за вагомі наукові роз-
робки в галузі овочівництва, підготовку наукових кадрів і висококваліфіко-
ваних спеціалістів сільського господарства та у зв’язку з 70-річчям від дня 
народження (2002) і Почесною відзнакою УААН (2007).

Помер 25 листопада 2011 р.  
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БАЩЕНКО
Михайло
Іванович  
Вчений у галузі розведення, селекції  
та генетики великої рогатої худоби,
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2002)

Народився 1 березня 1948 р. у с. Радиванівка Кам’янського району чер-
каської області.

фахову освіту здобув на зоотехнічному факультеті Костромського сіль-
ськогосподарського інституту «Караваєво» (1966–1971). 

Трудовий шлях розпочав на посаді старшого, а згодом головного зоотех-
ніка черкаського облплемоб’єднання (1971–1981). Упродовж 1981–1987 рр. 
був начальником черкаського облплемоб’єднання, 1987–1998 рр. – гене-
ральним директором, головою правління черкаського науково-виробничого 
об’єднання «Прогрес».

Досить плідними виявилися роки, коли М.І. Бащенко очолював чер-
каську філію Інституту розведення і генетики тварин УААН (1993–1998) 
та створений на його базі черкаський інститут АПв. водночас він здій-
снював керівництво регіональним Центром наукового забезпечення АПК 
черкаської області. У 1998–1999 рр. був також заступником голови чер-
каської обласної державної адміністрації з питань агропромислового комп-
лексу. З 1999 по 2010 р. – директор черкаського інституту АПв УААН. У 
2000 р. виконував обов’язки академіка-секретаря відділення тваринництва 
і ветеринарної медицини УААН. З 2011 р. – директор Інституту розведення 
і генетики тварин НААН, з 2012 р. – черкаської дослідної станції біоресур-
сів ІРГТ НААН. Активна наукова діяльність ученого сприяла становленню 
інституту як головного науково-методичного центру з проблеми збережен-
ня генофонду сільськогосподарських тварин. З 2014 р. – віце-президент 
Національної академії аграрних наук України. 

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Совершенство-
вание молочного скота черкасской области с использованием генофонда 
голштинской породы» в Українському науково-дослідному інституті тва-
ринництва, а в 1999 р. – докторську дисертацію на тему: «Регіональна сис-
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тема селекції в скотарстві» в Інституті розведення і генетики тварин УААН. 
У 1999 р. М.І. Бащенка обрано членом-кореспондентом, а в 2002 р. – дій-
сним членом (академіком) УААН відділення зоотехнії за спеціальністю 
розведення і селекція тварин.

Покликанням усього життя вченого є тваринництво та племінна спра-
ва. Наукові розробки Михайла Івановича спрямовано на розв’язання 
проблем підвищення ефективності селекції молочної та м’ясної худоби. 
Ним теоретично обґрунтовано, розроблено і реалізовано наукову концеп-
цію системи селекції у скотарстві. За його авторства створено спеціа-
лізовану високопродуктивну українську червоно-рябу молочну породу, 
центрально-східний внутрішньопородний і черкаський заводський типи, 
а також заводські лінії в її структурі, які відповідають рівню європей-
ських стандартів. Сформовано племінну базу спеціалізованого м’ясного 
скотарства. За безпосередньої участі М.І. Бащенка у черкаській облас-
ті впроваджено систему великомасштабної селекції у скотарстві з ви-
користанням сучасних досягнень популяційної генетики, селекції та 
біотехнології. Ученим сформульовано генетико-статистичні закономір-
ності щодо дискретної спадковості тварин у ряді суміжних генерацій у 
селекції бугаїв-плідників. Під його керівництвом створено регіональну 
інформаційну систему селекції великої рогатої худоби, яка забезпечує 
вірогідність племінного обліку, оцінювання фенотипу і генотипу тва-
рин, відбір найкращих генотипів за комплексом господарськи корисних 
ознак, визначення племінної цінності тварин, а також моделювання та 
оптимізацію селекційного процесу. Упродовж останнього десятиріччя 
вчений працював над проблемою наукового забезпечення розвитку агро-
промислового комплексу України, його виведення із кризового стану, від-
новлення поголів’я молочної та м’ясної худоби, зростання їх продуктив-
ності на основі залучення кращого світового генофонду і використання 
внутрішньопородних ресурсів, удосконалення технології виробництва 
продукції тваринництва на основі врахування міжнародного досвіду. Ми-
хайлом Івановичем Бащенком опубліковано понад 300 наукових праць, 
зокрема 12 монографій і спеціалізованих довідкових видань, одержано 
20 авторських свідоцтв і патентів. Серед них монографії «Бугаї-плідники 
в селекції молочної худоби» (2004), «Екологічна мережа Центрального 
Придніпров’я» (2009), «Створення модельної ферми молочної худоби з 
енергозберігаючою технологією виробництва молока» (2010), «Кролів-
ництво в Україні» (2020), методичні рекомендації «Селекція американ-
ської норки на збільшення розміру тіла» (2009). 

Одна з найбільших заслуг академіка М.І. Бащенка – заснування визнаної 
наукової школи, де на принципах творчої співдружності вчених та спадко-
ємності поколінь утвердилися і розвиваються його кращі наукові традиції 
та ідеї. в активі наукової школи 4 доктори та 9 кандидатів наук. Основний 
напрям діяльності наукової школи – розроблення ефективних методів роз-
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ведення та відтворення сільськогосподарських тварин з використанням су-
часних досягнень науки і техніки. 

Талант педагога реалізував також як професор кафедри біології 
(2000–2002), завідувач кафедри екології та основ сільського господар-
ства (2002–2010) черкаського державного національного університету 
ім. Б. Хмельницького. У 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора 
зі спеціальності екологія. На сучасному етапі значну увагу приділяє опти-
мізації мережі науково-дослідних установ з урахуванням регіональних 
особливостей розвитку АПК України, зміцнення зв’язків фундаменталь-
ної науки з освітою і виробництвом, налагодженню міжнародного спів-
робітництва. Значною заслугою академіка М.І. Бащенка є те, що за умов 
глибокої економічної кризи він спрямовує потенціал науковців на відро-
дження національної аграрної науки в інтересах держави та суспільства. 
Для вченого характерне неординарне мислення, він не лише йде в ногу із 
сучасністю, а й здебільшого випереджає час. Сповнений оптимізму і віри 
у майбутнє української науки, в її достойну інтеграцію у міжнародний нау-
ковий простір.

За значний внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки, активну гро-
мадську і політичну позицію Михайло Іванович був відзначений урядо-
вими нагородами, серед них «Знак Пошани» (1986), орден «За заслуги» 
ІІІ ступеня (2006). У 1996 р. за істотний внесок у вдосконалення існуючих 
і виведення нових порід сільськогосподарських тварин йому присвоєно 
почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України, 
лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України (2017).
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БЕЗУГЛИй
Микола

Дмитрович  
Вчений у галузі біотехнології, 

сільськогосподарських тварин  
і організації аграрного виробництва,  
доктор сільськогосподарських наук, 

професор, Президент НААН (2011–2012),  
академік НААН (2007)

Народився 26 жовтня 1957 р. у м. Люботин Харківського району Хар-
ківської області.

Закінчив з відзнакою Харківський державний університет, радіофізич-
ний факультет у 1979 р. за фахом біофізика; аспірантуру Інституту тварин-
ництва УААН у 1983 р. за фахом фізіологія сільськогосподарських тварин; 
Харківський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України у 2004 р. за фа-
хом державне управління. 

Працював в Інституті тваринництва УААН з 1979 по 1999 р. молодшим, 
старшим, провідним науковим співробітником та завідувачем лабораторії і 
відділу. Став ініціатором створення Харківського біотехнологічного центру, 
в 1999–2000 рр. – директор Харківського біотехнологічного центру. 2000 р. – 
директор Інституту тваринництва УААН. 2000–2003 рр. – заступник голо-
ви Харківської обласної держадміністрації з питань розвит ку АПК. 2003–
2004 рр. – перший заступник міністра аграрної політики і продовольства 
України. 2004–2005 рр. – головний науковий співробітник сектору біотех-
нології Інституту рослинництва імені Юр’єва УААН. 2005–2006 рр. – еконо-
мічний радник відділу по забезпеченню діяльності голови Харківської обл-
держадміністрації. 2006–2010 рр. – віце-президент, перший віце-президент 
УААН. 2011–2012 рр. – перший заступник міністра аграрної політики та 
продовольства України. 2011–2012 рр. – президент НААН України. 2012–
2016 рр. – головний науковий співробітник лабораторії штучного осеменін-
ня тварин та біології репродукції тварин Інституту тваринництва НААН. З 
2017 р. і донині – завідувач кафедри біотехнології Харківської державної 
зооветеринарної академії ім. академіка ф.І. Осташка.

У 1984 р. в Інституті тваринництва УААН захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Осмотична реакція яйцеклітин і ембріонів ссавців при 
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кріоконсервації». У 1995 р. в Інституті тваринництва УААН захистив док-
торську дисертацію на тему: «Низькотемпературна консервація яйцеклітин 
і ембріонів у біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин».

Доктор сільськогосподарських наук з 1995 р. Учене звання професора 
присвоєно у 2007 р. Обрано членом-кореспондентом НААН у 2002 р., дій-
сним членом (академіком) НААН у 2007 р. відділення зоотехнії.

Основні напрями наукової, науково-організаційної, викладацької ді-
яльності: перші два десятиріччя наукової діяльності присвячені галузі 
біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин. За його безпо-
середньої участі були отримані наступні результати: вперше на теренах 
колишнього СРСР проведено науково-виробничий дослід з транспорту-
вання тварин на дальню відстань (Харків – Алтайський край) у вигляді 
заморожених ембріонів (1986), вперше у світі було отримано однояйце-
вих близнюків з половинок деконсервованого ембріона (1988). Під його 
керівництвом вперше у світі було отримано теля-трансплантант з чет-
вертинки деконсервованого ембріона (1989), вперше в Україні отримано 
групу з 12 телят-трансплантантів з ембріонів, що були отримані після 
дозрівання, запліднення та культивування поза організмом (1995). 

З 2001 р. науково-організаційна діяльність М.Д. Безуглого була пере-
орієнтована у напрямах організації сільськогосподарського виробництва 
та аграрної економіки. Найбільш вагомі результати колективів учених, що 
очолював М.Д. Безуглий у період 2001–2013 рр., є такими: перша в Украї-
ні регіональна програма розвитку АПК, за результатами якої Харківська 
область два роки поспіль (2001 і 2002 рр.) посідала перше місце у рей-
тинговому змаганні регіонів України; загальнодержавна програма «Зерно 
України-80» (2011), згідно з якою почалося різке зростання виробництва 
зерна у нашій державі; низка законопроєктів і нормативоно-правових ак-
тів, що продовжили земельну реформу у 2011–2013 рр. і згідно з якими 
почав працювати Державний земельний банк (2012–2014 рр.), загально-
державна програма «відроджене скотарство» (2011), яка мала метою під-
вищення обсягів виробництва, що забезпечували б науково обгрунтовані 
норми споживання тваринницької продукції громадянами України та ін.

Опубліковано понад 200 наукових праць, зокрема 1 монографія, 1 під-
ручник, 1 навчальний посібник, має 18 патентів. Підготував 11 докторів 
наук і кандидатів наук.

Нагороди та звання: лауреат державної премії України в галузі науки і техні-
ки за видатні досягнення в біотехнології, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ сту-
пеня, нагороди та відзнаки державних органів управління та громадських ор-
ганізацій: Міністерства аграрної політики, Міністерства освіти і науки, ХОДА 
та ін. Діяльність на громадських засадах: депутат Харківської обласної ради 
(2003–2006), голова Аграрної партії України (2007–2008), Голова ради Євро-
пейського Союзу аграрних академій (2011–2012), президент Харківської об-
ласної і член Правління всеукраїнської федерації кінного спорту (з 2019 р.). 
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БОГДАНОв 
Григорій

Олександрович 
(1930–2009)  

Вчений у галузі зоотехнії, годівлі 
сільськогосподарських тварин, технології 

кормів та екології тваринництва, 
доктор сільськогосподарських наук, 

професор, академік НААН (1991)

Народився 6 березня 1930 р. у с. Свистунівка Сватівського району Лу-
ганської області.

Закінчив у 1952 р. Харківський зооветеринарний інститут.
З 1952 р. – старший зоотехнік в управліннях сільського господарства 

Харківської та Луганської областей. У 1956 р. закінчив навчання в аспі-
рантурі у всесоюзному науково-дослідному інституті гібридизації та аклі-
матизації тварин «Асканія-Нова» імені М.ф. Іванова. З 1956 р. працював 
у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР 
(м. Харків) на посадах молодшого та старшого наукового співробітника, 
завідувача відділу годівлі (1962–1969), заступника директора інституту 
(1969–1970).

Упродовж 30 років Г.О. Богданов на науковій та науково-органі за ційній 
роботі: 1970–1973 рр. – ректор Харківського зооветеринарного інституту; 
1973–1976 рр. – директор Науково-дослідного інституту тваринництва 
Лісостепу і Полісся УРСР; 1976–1979 рр. – ректор Української сільсько-
господарської академії; 1979–1987 рр. – віце-президент вАСГНІЛ, голова 
Президії Південного відділення вАСГНІЛ; 1985–1987 рр. – заступник голо-
ви Держагропрому УРСР; 1979–1987 рр. – член колегії Мінсільгосппроду 
України, а потім Держагропрому Украї ни; 1987–1990 рр. – перший заступ-
ник голови Президії Південного відділення вАСГНІЛ; 1990–1996 рр. – за-
відувач кафедри технології виробництва молока та яловичини Національ-
ного аграрного університету. Академік-секретар відділення тваринництва, 
ветеринарної медицини і переробки продукції УААН (1996).

У 1957 р. у Харківському зооветеринарному інституті захистив канди-
датську дисертацію на тему: «влияние микроэлементов (кобальта, меди 
и марганца) на рост, развитие и обмен веществ у телят красной степной 
породы». У 1969 р. у Донському сільськогосподарському інституті захис-
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тив докторську дисертацію на тему: «Обмін речовин та продуктивність 
свиней у зв’язку з рівнем та якістю протеїну в раціонах». У 1970 р. йому 
присвоєно вчене звання професора.

Основні наукові дослідження вченого присвячено розробці теоретичних 
основ годівлі сільськогосподарських тварин, технологіям виробництва та 
використання кормів. Досліджував фізіологічні та біохімічні процеси трав-
лення у свиней і великої рогатої худоби за використання кормів різних за 
вмістом протеїну, синтетичних амінокислот, небілкових азотних речовин і 
вітамінів. З 1986 р. бере безпосередню участь й очолює керівництво роз-
робкою проблем оцінювання наслідків чорнобильської катастрофи.

Г.О. Богданов автор 460 наукових публікацій, зокрема 20 монографій та 
підручників. За наукові винаходи йому видано 27 авторських свідоцтв і па-
тентів. З 1973 р. упродовж 10 років працював в експертній раді вАК СРСР, 
у 1998–2000 рр. очолював експертну раду вАК України з тваринництва і 
ветеринарної медицини.

Під його науковим керівництвом підготовлено 54 кандидати і 4 доктори 
наук.

У 1991 р. обрано академіком УААН за напрямом зоотехнія, годівля сіль-
ськогосподарських тварин.

Упродовж 30 років був головним редактором або членом редколегії нау-
кових та науково-виробничих журналів з питань сільського господарства. 
член науково-технічних рад Міністерства агропромислового виробництва 
України (з 1980 р.) і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи 
(з 1989 р.).

член-кореспондент вАСГНІЛ з 1972 р., дійсний член вАСГНІЛ та Ро-
сійської академії сільськогосподарських наук з 1979 р.

Обирався народним депутатом верховної Ради Української РСР десято-
го (1980) та одинадцятого (1985) скликань.

Нагороджений орденами Трудового червоного Прапора (1971), Дружби 
народів (1980), багатьма медалями, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР 
(1989). йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки 
України (1996). У цьому самому році нагороджений відзнакою Президента 
України – орденом «За заслуги» III ступеня.

Помер 30 травня 2009 р.
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БОйКО
Анатолій

Леонідович
(1938–2020)

Вчений вірусолог, еколог, біотехнолог,
доктор біологічних наук, професор,

академік НААН (1993)

Народився 11 березня 1938 р. у смт Корнин Попільнянського району 
Житомирської області.

У 1962 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут (спе-
ціальність агрономія). У 1962–1963 рр. працював помічником завідувача 
держсортодільниці Житомирської області. Упродовж 1963–1966 рр. – ас-
пірант (спеціальність вірусологія), а в 1966–1978 рр. – співробітник Інсти-
туту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР. Упродовж 
1978–2004 рр. був завідувачем кафедри вірусології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. З 2004 р. – професор ННЦ 
«Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. У 1997 р. – експерт Європейської комісії (Брюссель). виступав 
науковим консультантом та читав лекції з питань вірусології, екології та 
біотехнології в наукових центрах і університетах Росії, Угорщини, Польщі, 
в’єтнаму, США, Словаччини, Голландії та ін.

У 1984–1995 рр. А.Л. Бойко був науковим керівником (за сумісництвом) 
лабораторії екології і токсикології біологічного факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка. У 1967 р. захистив канди-
датську дисертацію за спеціальністю вірусологія на тему: «вирусный хлороз 
хмеля на Украине»; у 1983 р. – докторську дисертацію на тему: «Биологичес-
кие свойства вирусов и вирусные болезни хмеля и розы эфиромасличной». 
У 1984 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри вірусології.

Головні напрями наукової, науково-організаційної, освітянської та гро-
мадської діяльності А.Л. Бойка були пов’язані з вірусологією, екологією та 
біотехнологією, основні наукові дослідження – зі структурою та функція-
ми вірусів (бактерій, рослин, ссавців, гідробіонтів та ін.) за різних еколо-
гічних ситуацій. він уперше довів, що не всі клітини меристеми рослин є 
безвірусними.
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А.Л. Бойко – фундатор вітчизняної школи вірусологів нового покоління. 
Науковій спільноті широко відомі його фундаментальні й прикладні дослі-
дження етіології та поширення вірусів сільськогосподарських рослин: пше-
ниці, соняшнику, хмелю, буряків цукрових, ефіроолійної троянди, чорного 
перцю, картоплі, тростини цукрової, квітково-декоративних і плодово-
ягідних культур. він також одержав нові експериментальні результати, які 
розкривають молекулярні властивості, фізичну будову, локалізацію вірусів 
різних організмів у клітинах, що покладено в основу створення новітніх 
біотехнологій і сучасних лабораторій. водночас учений сформулював кон-
цептуальні основи поведінки вірусів у біологічних об’єктах у разі дії на 
них радіації та геліокосмофізичних факторів. Ним виявлено нові віруси та 
їхні штами, які мають поширення в регіонах радіаційного навантаження.

Професор А.Л. Бойко зробив вагомий внесок у розвиток науки, зокрема 
вперше здійснив перенесення генів рослинних вірусів у клітини пухлин 
ссавців, виявив явище чутливості вірусів та їхніх РНК і ДНК до постійного 
поля, що розширює уявлення відносно їхньої комплементарності. Здобут-
ком ученого, його учнів є створення новітніх технологій оздоровлення від 
вірусів понад 500 сортів, клонів рослин, які впроваджено в АПК України. 
Безпосередньо ним отримано та проведено аналіз 3650 електронографій 
вірусів і клітин рослин, ссавців, бактерій, віроїдів. він передбачив, які 
саме домінуючі наукові напрями досліджень актуально розвивати на пер-
спективу в галузі загальної вірусології, екології та біобезпеки.

А.Л. Бойко збагатив світову науку працями першочергового значен-
ня, самостійно й у співавторстві опублікував понад 500 наукових праць, 
з-поміж них 12 монографій і підручників, 27 брошур – рекомендацій для 
виробництва, 16 сучасних винаходів – патентів, авторських свідоцтв, за-
реєстрованих сортів рослин. Підготував 26 кандидатів та 5 докторів наук. 
Серед його учнів сотні спеціалістів і магістрів.

У 1991 р. Анатолія Леонідовича обрано членом-кореспондентом, а в 
1993 р. –  академіком УААН за спеціальностями вірусологія, агроекологія, 
у 1995 р. – академіком АНвш України. Заслужений професор Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (2006), почесний док-
тор Інституту агроекології і економіки природокористування НААН (2007). 
Саме в цьому інституті за постановою президії НААН було створено центр 
вірусологічних досліджень, яким керував і був куратором А.Л. Бойко.

А.Л. Бойко нагороджений медалями «До 1500-річчя Києва», «ветеран 
праці», «За трудову доблесть», медалями вДНГ СРСР та УРСР, Почесними 
грамотами АН УРСР, УААН, Міністерства освіти і науки України, Кабіне-
ту Міністрів України, Почесною відзнакою УААН, відзнакою мера Києва.

У 2005 р. за цикл наукових праць «Моніторинг вірусних інфекцій: діа-
гностика, профілактика» йому було присуджено Державну Премію Украї-
ни в галузі науки і техніки та Премію ім. академіка Д.К. Заболотного НАН 
України, а в 2004 р. удостоєно почесного звання «Заслужений діяч науки і 
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техніки України» та ордена князя Ярослава Мудрого в галузі науки і техні-
ки Академії наук вищої школи України. У 2010 р. він став лауреатом Пре-
мії НААН, має зарубіжні дипломи, сертифікати. 

А.Л. Бойко був членом спеціалізованих вчених рад Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка із захисту дисертацій за 
спеціальностями вірусологія, імунологія, фізіологія рослин, біохімія, ра-
діобіологія, ботаніка, членом президії АНвш України, товариства мікро-
біологів України, членом комісії біологічних факторів і нормування МОЗ, 
експертом МОН МС, вАК України; членом редколегій фахових наукових 
видань «Мікробіологічний журнал», «Захист рослин», «Сільськогосподар-
ська мікробіологія», «Інтродукція і акліматизація».

А.Л. Бойко організовував і брав участь у багатьох наукових вітчизняних 
і міжнародних конференціях, конгресах, виконував науково-педагогічну 
діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка, читав лекції, проводив наукові семінари в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування та інших ЗвО України. він мав влас-
не бачення з питань збереження довкілля, позицій біобезпеки, вірусології, 
про що свідчили його відгуки на сторінках газет, журналів, по радіо, на 
телебаченні, у роботі комісії з питань науки верховної Ради та у низці про-
позицій до владних структур України. З проблем біобезпеки і вірусології 
він неодноразово виступав на засіданні Ради миру України.

Помер 26 листопада 2020 р.
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БОРЗИХ  
Олександр  
Іванович 
Вчений у галузі захисту рослин та екології, 
доктор сільськогосподарських наук, 
академік НААН (2020)

Народився 26 травня 1950 р. у с. Зарощенське Шахтарського району До-
нецької області.

Має дві вищі освіти: в 1976 р. закінчив Кримський сільськогосподар-
ський інститут та здобув фах вченого агронома; у 2002 р. – Луганську ака-
демію внутрішніх справ, юрист.

Трудову діяльність розпочав у 1967 р. робітником шахтоуправління № 5 
тресту «Шахтарськантрацит» у Донецькій області.

Упродовж 1971–1976 рр. – студент Кримського сільськогосподарського 
інституту.

Починаючи з 1976 р. пройшов шлях від агронома відділення, головного 
агронома до директора радгоспу «40-річчя Жовтня» Слов’яно сербського 
району Луганської області.

З 1990 по 2007 р. – народний депутат України п’яти скликань. З 1998 
по 2002 р. – секретар Комітету верховної Ради України з питань аграрної 
політики та земельних відносин. Упродовж 2002–2007 р. – член цього ко-
мітету. За цей час багато сил та часу присвятив реформам в аграрній галузі. 
Є автором та співавтором положень нового Земельного кодексу України, 
законів України «Про захист рослин», «Про карантин рослин», «Про се-
лянське фермерське господарство», «Про ветеринарну медицину» та ін.

З грудня 2007 р. по березень 2008 р. – начальник Державної служби з 
карантину рослин України; з березня 2008 р. по серпень 2011 р. – перший 
заступник начальника цієї служби; з серпня 2011 р. й донині – директор 
Інституту захисту рослин НААН.

Кандидатську дисертацію на тему: «Зміни стану мікробіоценозів еро-
зійно небезпечних ґрунтів у результаті їх сільськогосподарського викорис-
тання» захистив у Дебреценському університеті (Угорщина). Докторську 
дисертацію на тему «Екологічні основи регуляції шкідливих організмів в 



41

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

агроценозах польових культур» захистив у 2015 р. в Інституті агроекології 
і природокористування НААН.

О.І. Борзих теоретично обґрунтував та розробив екологічні основи опти-
мізації фітосанітарного стану агроценозів польових та овочевих культур 
здійсненням моніторингу розвитку шкідливих (зокрема карантинних) ор-
ганізмів, встановленням чинників їх надмірного розвитку й поширення в 
Україні, розкрив нові способи обмеження їх чисельності в агроекосистемах. 
Довів, що за умов змін клімату в Україні в бік потепління деякі шкідники 
та збудники хвороб сільськогосподарських культур набувають більшого по-
ширення. відзначив, що основними чинниками інтенсивного поширення 
карантинних організмів (бур’янів, збудників хвороб рослин, шкідників) є їх 
пластичність, недотримання карантинних заходів та недосконалість методів 
контролю. визначив, що природні морфорегулятори росту й розвитку рос-
лин (жасмінова й саліцилова кислоти та брасиностероїди) індукують імун-
ний потенціал у вирощуваних культур у відповідь на проникнення мікро-
міцетів. Показав, що стратегічним заходом регуляції розвитку шкідливих 
організмів в агроценозах є стабілізація і оптимізація структури посівних 
площ, особливо затратних культур, зокрема соняшнику.

Автор та співавтор понад 200 наукових праць, зокрема 20 книг та бро-
шур, 1 підручника, 16 рекомендацій, 13 патентів, 6 сортів картоплі. Під-
готував 1 кандидата наук, здійснює наукове керівництво та консультування 
3 здобувачів наукового ступеня. Має вчене звання почесного професора 
Луганського державного аграрного університету.

О.І. Борзих є членом Президії НААН, головою вченої ради та методич-
ної комісії Інституту захисту рослин НААН, координаційної ради Науково-
методичного центру «Захист рослин», членом спеціалізованої вченої 
ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. член редколегії 
науково-практичного журналу «Карантин і захист рослин», міжвідомчого 
тематичного наукового збірника «Захист і карантин рослин» та наукового 
журналу «вісник аграрної науки». Перший віце-президент Аграрної пала-
ти України.

У 2007 р. обраний почесним членом НААН, у 2016 р. – членом-
кореспондентом, а в 2020 р. – дійсним членом (академіком) Національної 
академії аграрних наук України. 

Нагороджений орденом Трудового червоного Прапора (1986), медаллю 
«За трудову доблесть» (1981), орденом «За заслуги» 3-х ступенів. Присвоє-
но почесне звання заслуженого працівника сільського господарства Украї-
ни (1997).
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БОРЩЕвСЬКИй 
Петро 
Прокопович 
(1936–2003) 

Вчений у галузі аграрної економіки, 
харчової і переробної промисловості,
доктор економічних наук, 
академік НААН (1995)

Народився 1 липня 1936 р. у с. Зарожани Хотинського району черні-
вецької області.

Упродовж 1953–1955 рр. навчався в чернівецькому кооперативному тех-
нікумі, отримавши з відзнакою фах бухгалтера кооперативної торгівлі; у 
1960 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Кишинівського дер-
жавного університету, одержавши фах економіста.

З вересня 1960 р. – статистик, а з січня 1961 р. – начальник планово-
економічного відділу Зарожанського цукрового заводу; з листопада 1963 р. – 
аспірант Інституту економіки АН СРСР (м. Москва); у 1966–1970 рр. – молод-
ший, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту економіки 
АН Молдавської РСР (м. Кишинів), за сумісництвом – доцент Кишинівсько-
го політехнічного інституту; у 1970–1985 рр. – доцент, а з 1971 р. – завідувач 
кафедри економіки, організації і планування харчових виробництв Інституту 
підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінхарчопрому 
УРСР (м. Київ); з 1986 р. – завідувач відділення регіональних проблем роз-
витку й розміщення агропромислового комплексу Ради з вивчення продук-
тивних сил України НАН України; з 1993 р. по січень 2003 р. – заступник 
голови Ради з наукової роботи – завідувач відділу регіональних проблем роз-
витку і розміщення харчової та переробної промисловості.

У 1966 р. в Інституті економіки АН СРСР (м. Москва) захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Економічна ефективність розвитку цукрової 
промисловості в різних економічних районах СРСР», а у 1981 р. у Київ-
ському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка – докторську 
дисертацію на тему: «Проблеми підвищення економічної ефективності ви-
робництва в цукровій промисловості СРСР».

У 1969 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробіт-
ника зі спеціальності економіка районів СРСР і розміщення продуктивних 
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сил; у 1973 р. – вчене звання доцента кафедри економіки, організації і пла-
нування харчових виробництв; у 1982 р. – вчене звання професора кафедри 
економіки цукрового і бродильних виробництв.

Основні особисті здобутки вченого в наукових розробках та їхньому 
запровадженні у виробництво: обґрунтував теоретико-методологічні та 
методичні положення щодо визначення та виміру ефективності й інтенси-
фікації агропромислового виробництва, їхнього використання в практиці 
управління розвитком агропромислового комплексу; сформулював теоре-
тичні, методологічні та методичні засади розвитку і розміщення продук-
тивних сил національного та регіональних агропромислових комплексів, 
їхніх провідних продуктових підкомплексів у ринкових умовах господарю-
вання; розробив і обґрунтував теоретико-методологічні й методичні засади 
ефективного розвитку харчової промисловості як провідної структурофор-
мувальної ланки аграрної економіки у ринкових умовах господарювання; 
був одним із співавторів створення моделі ринку цукру, регіональних рин-
ків продовольчих товарів, регіональних прогнозів розвитку харчової про-
мисловості та її галузей на середньо- і довгострокову перспективу.

Опублікував понад 350 наукових праць, зокрема 20 монографій, з них 
5 індивідуальних, 8 підручників і посібників. За цикл робіт «Економічні та 
екологічні проблеми розвитку і функціонування національного агропро-
мислового комплексу» Президією НАН України у 1997 р. йому присудже-
но премію ім. М.І. Туган-Барановського.

Підготував 35 кандидатів та 15 докторів економічних наук. Обрано у 
1993 р. членом-кореспондентом УААН, а у 1995 р. – дійсним членом (ака-
деміком) Української академії аграрних наук зі спеціальності економіка 
харчової і переробної промисловості.

П.П. Борщевський був членом Центрального правління Спілки еконо-
містів України, членом редколегії журналу «Харчова і переробна промис-
ловість». У 1999–2003 рр. – почесний професор економіки вісконсінського 
міжнародного університету (США).

відзначений високими урядовими нагородами: орденом «Знак Поша-
ни» (1981), медалями, Почесними грамотами Президії Національної ака-
демії наук України та Української академії аграрних наук. йому присвоєно 
почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1997).

Помер 23 січня 2003 р.



44

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

БУЛГАКОв   
володимир 
Михайлович  
Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва,  
доктор технічних наук, професор,  
академік НААН (2010)

Народився 18 липня 1952 р. у с. Попівка Корочанського району Бєлго-
родської області.

У 1974 р. закінчив з відзнакою факультет механізації сільського госпо-
дарства Харківського інституту механізації та електрифікації сільського 
господарства.

Упродовж 1974–1976 рр. – інженер, у 1976–1977 рр. – старший інженер 
всесоюзного державного технологічного інституту ремонту та експлуата-
ції машинно-тракторного парку (Українська філія) – нині ННЦ «Інститут 
механізації та електрифікації сільського господарства» НААН. Упродовж 
1977–1980 рр. – аспірант Української сільськогосподарської академії. У 
1980 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини ака-
демії, в 1981–1983 рр. – старший науковий співробітник УСГА. У 1983–
1986 рр. – асистент кафедри механіки і теорії механізмів і машин УСГА; 
у 1986–1994 рр. – доцент кафедри опору матеріалів та прикладної механі-
ки; у 1994–1995 рр. – професор згаданої вище кафедри; у 1996–2007 рр. – 
завідувач кафедри механіки і теорії механізмів та машин Національного 
аграрного університету (нині – Національний університет біоресурсів і 
природокористування України); з 2007 по 2011 р. – академік-секретар від-
ділення механізації і електрифікації НААН. У 2011–2021 рр. – професор 
кафедри механіки НУБіП України. З 2021 р. і донині – завідувач кафедри 
механіки Національного університету біоресурсів і природокористування 
України.

У 1985 р. на спеціалізованій вченій раді Української сільськогосподар-
ської академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження 
та вдосконалення робочого процесу самохідної коренезбиральної маши-
ни», а в 1993 р. у всесоюзному науково-дослідному інституті сільськогос-
подарського машинобудування «вІСГОМ» (м. Москва) – докторську ди-
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сертацію на тему: «вдосконалення технологічного процесу та машин для 
збирання коренеплодів буряків». У 1995 р. йому присвоєно вчене звання 
професора.

Коло наукових інтересів ученого: землеробська механіка, динаміка ма-
шин і машинних агрегатів, механізація сільськогосподарського виробни-
цтва, механізація агрохімічного обслуговування, конструювання та дослі-
дження сільськогосподарських машин.

в.М. Булгаков є учнем академіка П.М. василенка. Ним проведено 
ґрунтовні аналітичні дослідження кінематики і динаміки бурякозбираль-
них машин та інших машинних агрегатів, стійкості руху за виконання 
технологічного процесу збирання буряків, а також окремих робочих ор-
ганів буряко- та картоплезбиральних машин. Складено нові диференці-
альні рівняння руху частинок добрив при відцентровому розсіюванні. 
Здійснено фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження 
удосконалених корене-, картопле- та льонозбиральних машин і їхніх ро-
бочих органів. Ці конструкції машин було впроваджено на Дніпропетров-
ському і Тернопільському комбайнових заводах. Створено новий комп-
лекс буряко збиральних машин для фермерських господарств – КПф-1,5 
і ККП-3А та багато ін.

Опублікував понад 1320 наукових праць, зокрема 20 монографій, 34 під-
ручники та навчальні посібники. Понад 300 наукових праць надруковано 
за кордоном англійською, німецькою, французькою, польською та іншими 
мовами (зокрема 167 статей надруковано в наукометричній базі Scopus). 
Має 900 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, зокрема міжнародні 
патенти (3 – Естонія, 2 – Словаччина). Ним видано 7 монографій в країнах 
ЄС англійською мовою: 1 (Швейцарія); 4 (Болгарія) та 2 (Польща).

Був обраний членом-кореспондентом УААН у 1999 р., дійсним членом 
(академіком) НААН відділення землеробства, меліорації і механізації (ме-
ханізація агрохімічного обслуговування) – у 2010 р.

Під науковим керівництвом ученого підготовлено 6 докторів і 14 канди-
датів технічних наук.

У 2000 р. в.М. Булгаков був обраний академіком Міжнародної академії 
технічної освіти та академіком Академії інженерних наук України. Упро-
довж 1995–2001 рр. вчений був членом експертної ради вАК України з 
галузевого машинобудування. З 2001 р. він є членом Комісії з механіза-
ції і енергетики сільського господарства Польської академії наук. У 1994–
2007 рр. був заступником голови докторської спеціалізованої захисної ради 
в НУБіП України, членом докторської захисної ради Тернопільського націо-
нального технічного університету імені Івана Пулюя, заступником голови 
кандидатської спеціалізованої захисної ради у Луцькому національному 
технічному університеті та членом спеціалізованої захисної кандидатської 
ради у вінницькому національному аграрному університеті. Упродовж ба-
гатьох років є членом докторських спеціалізованих захисних рад у ННЦ 
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«ІМЕСГ» та Таврійському державному агротехнологічному університеті 
ім. Дмитра Моторного. У 2007–2011 рр. був членом Президії НААН та 
членом технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства 
Украї ни. член оргкомітету постійно діючої Міжнародної наукової конфе-
ренції з актуальних проблем землеробської механіки, присвяченої пам’яті 
академіка П.М. василенка, заступник голови оргкомітету Міжнародної нау-
кової конференції «MOTROL» (Польща). Був відповідальним редактором 
збірника наукових праць НУБіП України «Механізація сільськогосподар-
ського виробництва». Зараз є членом редакційних колегій наукових жур-
налів та збірників України: журнал «вісник аграрної науки», загальнодер-
жавний збірник «Механізація та електрифікація сільського господарства» 
(смт Глеваха); науковий журнал «Техніка та енергетика» Національного 
університету біоресурсів і природокористування України; «Меліорація і 
водне господарство», всеукраїнський науково-технічний журнал: «Техніка, 
енергетика, транспорт АПК» (м. вінниця); науковий журнал «Інженерія 
природокористування» (м. Харків); всеукраїнський науковий журнал «віб-
рації в техніці і технологіях» (м. вінниця); загальнодержавний міжвідом-
чий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлу-
атація сільськогосподарських машин» (м. Кропивницький); «Agricultural 
Science and Practice» – AGRISP. Є членом редакційних колегій іноземних 
журналів, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science: Acta 
Technologica Agriculturae (Словаччина), INMATEH – Agricultural Engineer-
ing (Румунія), Agronomy Research (Естонія), International Scientific Confer-
ence Engineering for Rural (Латвія), TAE – International Conference on Trends 
in Agricultural Engineering (чехія), GRAARTEADUS – Journal of Agricultur-
al Science. Estonian Academic Agricultural Society (Estonia), FMPMSA Farm 
Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture (Польща), 
Стратегии на образователната и научната политика (Болгарія), а також 
інших зарубіжних видань: MERAA Mathematics in Education, Research and 
Applications (Словаччина), ASTA Scientiarum Polonorum. Technica Agraria. 
Agricultural Engineering. Inżynieria Rolnicza (Польща), Mechanization in 
agri culture. International scientific, scientific applied and informational journal, 
Sofia, Bulgaria. Scientific technical union of mechanical engineering. bulgarian 
association of mechanization in agriculture (Болгарія), Teka Komisji Motoryz-
acji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (Польща), MOTROL – Motoryzacja i 
energetyka rolnictwa (Польща).

Нагороджений бронзовою (1985) і срібною (1987) медалями вДНГ 
СРСР; нагрудним знаком «відмінник освіти України» (2005); «Знаком По-
шани» Міністерства аграрної політики України (2007); Почесними дипло-
мами Люблінської сільськогосподарської академії та Литовського аграр-
ного університету, трьома Почесними грамотами Президії УААН (2002, 
2007, 2021) та відзнакою Польської академії наук (2002). Нагороджений 
Почесною відзнакою НААН (2012).
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Переможець конкурсу «винахід року» у номінації «Кращий винахід 
2014 року в галузі технологій агропромислового комплексу України».

Нагороджений найвищою відзнакою ННЦ «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства» НААН (2017). Неодноразово на-
городжувався Почесними грамотами ННЦ «Інститут механізації та елек-
трифікації сільського господарства» НААН, Національного університету 
біоресурсів і природокористування України (за досягнення в науковій та 
винахідницькій галузях) та всеукраїнського науково-навчального консор-
ціуму (м. вінниця).

Обраний почесним доктором: Інституту агроекології і природокорис-
тування НААН (2012), Латвійського університету наук про життя (2017), 
він ницького національного аграрного університету (2018).

Обраний почесним професором: Таврійського державного агротехно-
логічного університету (2015), Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра василенка (2017), Цен-
тральноукраїнського національного технічного університету (2017), він-
ницького національного аграрного університету (2018).

У 1997 р. присвоєно звання заслуженого винахідника України.
У 2018 р. був удостоєний Державної премії України в галузі науки і тех-

ніки за роботу «високоефективні комплекси технічних засобів для виро-
щування зернових та інших культур».

У 2019 р. став лауреатом Премії НААН «За видатні досягнення в аграр-
ній науці».

У 2020 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий 
особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-
технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий 
професіоналізм.
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БУЛИГІН  
Сергій  
Юрійович
Вчений у галузі ґрунтознавства  
та охорони ґрунтів,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2013)

Народився 18 квітня 1956 р. у м. Горлівка Донецької області.
У 1978 р. закінчив агрономічний факультет ворошиловградського сіль-

ськогосподарського інституту. 
Упродовж 1980–1987 рр. працював на Донецькій протиерозійній дослід-

ній станції Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства та 
агрохімії Південного відділення вАСГНІЛ на посадах: керівник відділку, 
агроном відділу науки, молодший та старший науковий співробітник. З 
1987 по 1997 р. – завідувач лабораторії охорони від ерозії ґрунтів, а в 1997–
2003 рр. – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного ін-
ституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського УААН (нині – 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»). 

У 1985 р. в Харківському сільськогосподарському інституті захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Параметри агрофізичних властивостей 
чорнозему звичайного за різних технологій обробітку» за спеціальністю 
ґрунтознавство, а в 1993 р. – докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і 
прикладні засади конструювання ґрунтоохоронних агроландшафтів: ґрун-
товий аспект» за спеціальністю агрофізика і агроґрунтознавство. 

У 1987 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника 
за спеціальністю ґрунтознавство, у 1999 р. – професора за спеціальністю 
агро фізика і агроґрунтознавство. 

У 2003–2005 рр. – завідувач кафедри охорони природних ресурсів На-
ціонального аграрного університету; 2005–2009 рр. – професор ка федри 
ґрунтознавства, завідувач кафедри землеробства та ректор Хар ківського 
національного аграрного університету; 2009–2011 рр. – про фе сор кафедри 
землеробства Бєлгородської державної сільсько гос по дарської академії; 
2011–2013 рр. – академік-секретар відділення землеробства, меліорації та 
механізації НААН; 2013–2014 рр. – головний науковий співробітник ННЦ 
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«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; 
з 2014 р. і донині – професор кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів 
ім. М.К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокорис-
тування України. 

член двох спеціалізованих вчених рад при Національному університе-
ті біоресурсів і природокористування України, член редколегій журналів 
«Агроекологія», «вісник Національного університету біоресурсів і приро-
докористування України».

У 1995 р. обрано членом-кореспондентом УААН за спеціальністю зем-
леробство, у 2013 р. – академіком НААН за спеціальністю агрофізика і 
агроґрунтознавство.

Сертифікований доктор наук Служби охорони ґрунтів США (1996).
С.Ю. Булигін – засновник наукової школи з питань інженерного кон-

струювання ґрунтоохоронних агроландшафтів, математичного і фізичного 
моделювання ерозії ґрунтів. Підготував 18 кандидатів і 4 доктори наук. 

Автор 417 наукових публікацій, зокрема – 8 монографій, 17 книг, 16 під-
ручників і посібників, 14 дежстандартів і патентів. 

Почесні звання, нагороди: лауреат премії ім. О.Н. Соколовського Хар-
ківської Держадміністрації (1995), медаль до 25-річчя аварії на чАЕС все-
української громадської організації інвалідів «Союз чорнобиль України» 
(2011), орден «За заслуги» всеукраїнської громадської організації інва-
лідів «Союз чорнобиль України» (2013), Почесна грамота НААН (2016), 
Грамота вР України (2018). 

С.Ю. Булигін – відомий учений, організатор наукових досліджень, зро-
бив істотний внесок у теорію та алго ритми формування екологічно сталих 
агроландшафтів, брав участь у формуванні системи нормативних актів і 
Законів України щодо охорони ґрунтового покриву та довкілля, активно 
готує фахівців в галузі охорони земель і ґрунтів. 

Головні напрями наукової роботи: моделювання ерозії ґрунтів, інже-
нерне формування екологічно сталих агроландшафтів, агрофізика ґрунтів, 
умови зволоження та прогнозування ерозійної небезпеки та охорони ґрун-
тів і земель.
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БУРКАТ
валерій
Петрович
(1939–2009)  

Вчений у галузі селекції, 
генетики та біотехнології у тваринництві, 
доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН (1995)

Народився 27 лютого 1939 р. у м. Барвінкове Харківської області.
У 1961 р. закінчив із відзнакою Українську академію сільськогосподар-

ських наук за спеціальністю учений зоотехнік.
З 1961 р. – зоотехнік-селекціонер племрадгоспу «Комсомолець Полісся» 

чорнобильського району Київської області; з 1962 р. – зоотехнік, головний 
зоотехнік-селекціонер республіканського тресту племзаводів; з 1970 р. – 
начальник відділу з племінної справи Головного управління тваринництва 
і ветеринарії Міністерства радгоспів УРСР; з 1980 р. – заступник директо-
ра з наукової роботи й завідувач відділу розведення молочної худоби Інсти-
туту розведення і генетики тварин.

У 1990–1993 рр. – виконавчий директор, голова президії республіканської 
виробничо-наукової асоціації по тваринництву «Україна»; 1993–1996 рр. – 
генеральний директор Національного об’єднання по племінній справі у 
тваринництві «Укрплемоб’єднання», головний державний племінспектор 
України; 1996–2001 рр. – віце-президент, а в 2001–2005 рр. – академік-
секретар відділення зоотехнії УААН. У 2000–2002 рр. – генеральний ди-
ректор Державного науково-виробничого концерну «Селекція».

З 2002 р. і до кінця свого життя був директором Інституту розведення і 
генетики тварин НААН.

У 1970 р. під науковим керівництвом професора ф.ф. Ейснера в Ін-
ституті тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Продуктивные, племенные качества и роль коров-
рекордисток в совершенствовании крупного рогатого скота симменталь-
ской породы».

У 1989 р. у всесоюзному інституті розведення і генетики тварин захис-
тив докторську дисертацію на тему: «Методы преобразования симменталь-
ского скота на основе использования генофонда голштинской породы».
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У 1996 р. йому присвоєно вчене звання професора.
валерій Петрович є одним із розробників сучасної теорії породотворен-

ня, фундатор біотехнологічної селекції та методів створення синтетичних 
популяцій і синтетичних ліній у скотарстві. Автор публіцистичних ессеїв 
державотворчої та наукознавчої проблематики.

Автор понад 850 наукових праць, серед яких 40 монографій, 74 про-
грами селекції у скотарстві для регіонів, племзаводів і племпідприємств 
України, близько 50 методичних рекомендацій, технологічних проєктів, 
інструкцій, положень, державних стандартів, 24 авторські свідоцтва і па-
тенти, 6 науково-популярних фільмів тощо.

в.П. Буркат – автор українських червоно-рябої та чорно-рябої молоч-
них, червоної і бурої молочних, волинської, поліської та південної м’ясних 
порід великої рогатої худоби, низки внутрішньопорідних та заводських ти-
пів і ліній. Розробник трьох законів України.

відомий історик аграрної науки та її популяризатор. Один із співзас-
новників серії «Українські вчені-аграрії XX століття», був членом го-
ловної редколегії Енциклопедії сучасної України. валерій Петрович та-
кож був членом редакційної колегії журналів «Тваринництво України» 
(1978–2009), «вісник сільськогосподарської науки» (1986–1989), «вісник 
аграрної науки» (1997–2009), «Біологія тварин» (1999–2009), «Агропром 
України» (1989–1990), «АгроІнком» (2002), «Рибогосподарська наука» 
(2007); наукових тематичних збірників «Молочно-м’ясне скотарство» 
(1982–1987), «вісник черкаського інституту агропромислового виробни-
цтва» (2000–2009), «вісник Українського товариства генетиків і селекціо-
нерів» (2003–2009), реферативного журналу «Агропромисловий комплекс 
України» (1999–2009).

враховуючи широке визнання та авторитет ученого, впродовж остан-
ніх 15 років його призначали членом низки державних, громадських та 
науково-виробничих структур. Так, у 1996–2000 рр. він – член Голов-
ної ради і президії вищої атестаційної комісії України. У 1998 р. – член 
президії науково-технічної ради Міністерства АПК України та голова 
інформаційно-бібліотечної ради ЦНСГБ УААН. З 1998 р. був заступни-
ком голови ради із селекційно-племіної роботи у м’ясному скотарстві 
України, ще через два роки – заступником голови секції виробництва та 
переробки продукції тваринництва і птахівництва науково-технічної ради 
Міністерства аграрної політики України. У 2000–2005 рр. в.П. Буркат 
був членом міжвідомчої наукової ради НАН України та УААН з проблем 
АПК, у 2006–2009 рр. – членом секції сільського господарства Коміте-
ту з присудження Державних премій України в галузі науки і техніки. З 
2003 р. – віце-президент Українського товариства генетиків і селекціоне-
рів ім. М.І. вавилова. У 2004–2006 рр.  – головний суддя загальнодержав-
них конкурсів техніків (операторів) з відтворення сільськогосподарських 
тварин.
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в.П. Буркат створив відому наукову школу. Серед його учнів видатні 
вчені, зокрема академіки НААН М.І. Бащенко, в.І. Ладика, Ю.ф. Мель-
ник, члени-кореспонденти С.Ю. Рубан, С.І. Ковтун, доктори сільськогос-
подарських наук О.ф. Хаврук, в.І. Антоненко, С.Л. войтенко, А.М. Дубін, 
в.Т. Сметанін, в.в. Дзіцюк, Л.в. Пешук та ін. Усього вченим підготовлено 
13 докторів і 5 кандидатів сільськогосподарських наук, 1 кандидата істо-
ричних наук.

Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН, а у 1995 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН відділення зоотехнії.

Наукову й виробничу діяльність ученого відзначено державними на-
городами СРСР та України: медалями «За трудову доблесть» (1975), «До 
1500-річчя Києва» (1984), «ветеран праці» (1986), Державною премією 
України в галузі науки і техніки (1993, 1999), премією УААН «За видат-
ні досягнення в аграрній науці» (1995), Почесною відзнакою Президента 
України (1996), орденом «За заслуги» III, II, І ступенів (1996, 1999, 2009), 
Премією ім. в.Я. Юр’єва НАН України (1996). У 2002 р. йому присвоєно 
почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Помер 9 листопада 2009 р. Похований під Києвом у сел. чабани.
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БУСОЛ 
володимир 

Олександрович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  

доктор ветеринарних наук, професор,  
академік НААН (1990)

Народився в.О. Бусол 8 березня 1936 р. у с. Житні Гори Рокитнянського 
району Київської області.

У 1955 р. закінчив Мироцький ветеринарний технікум, а у 1961 р. – Бі-
лоцерківський сільськогосподарський інститут.

Працював ветеринарним фельдшером пункту концентрації коней, 
хворих на інфекційну анемію, в Пермській області. Після закінчення 
інституту впродовж двох років обіймав посаду старшого ветеринарного 
лікаря цукрокомбінату ім. Цюрупи Попільнянського району Житомир-
ської області. У 1966–1986 рр. – аспірант, асистент, доцент, старший на-
уковий співробітник, завідувач кафедри епізоотології Білоцерківського 
сільськогосподарського інституту; у 1986–1997 рр. – директор Україн-
ського НДІ експериментальної ветеринарії (нині – ННЦ «Інститут екс-
периментальної і клінічної ветеринарної медицини»); у 1998–2017 рр. – 
завідувач кафедри організації та маркетингу у ветмедицині, професор 
кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи Національно-
го університету біоресурсів і природокористування України. З 2017 р. – 
головний науковий співробітник ННЦ «Інститут експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини» спочатку лабораторії вірусології, 
нині – відділу з вивчення туберкульозу та бруцельозу.

У 1969 р. у Білоцерківському сільськогосподарському інституті в.О. Бу-
сол захистив кандидатську дисертацію на тему: «Материалы к изучению 
эпизоотологии лейкоза крупного рогатого скота в Украинской ССР», а у 
1983 р. у Московській ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна – доктор-
ську дисертацію на тему: «Эпизоотология гемобластозов крупного рога-
того скота».

Звання професора присвоєно у 1984 р.
Академіком в.О. Бусолом розроблено теоретичні основи інфекційного 
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та епізоотичного процесів лейкозу і туберкульозу великої рогатої худоби, 
методологічні основи норми і патології у ветеринарній медицині, концеп-
туальні підходи до конструювання вакцин проти лейкозу та туберкульозу 
великої рогатої худоби. На основі результатів досліджень спільно зі спів-
робітниками розроблено і впроваджено 25 інструктивних та методичних 
розробок, одержано 35 патентів України та авторських свідоцтв СРСР.

вчений є продовжувачем заснованого професором М.Н. Дороніним 
наукового напряму з вивчення лейкозу та створеної ним української на-
укової школи лейкозологів, розвивав експериментальну лейкозологію, 
брав участь у розробці новітніх методів діагностики лейкозу. Створив 
науково-виробничу систему «Оріон» для організації оздоровчих проти-
лейкозних заходів у масштабах держави, забезпечив розробку нової тех-
нології напівпромислового виробництва антигену для РІД, розробив і 
впровадив загальнодержавну програму та конкретні схеми оздоровлення 
окремих господарств і загалом тваринництва України. Результати багато-
річних наукових досліджень та активної впроваджувальної роботи, про-
веденої в.О. Бусолом та співавторами за цим напрямом, були узагальнені 
у науково-практичній роботі «Система ветеринарно-зоотехнічних заходів 
при лейкозі великої рогатої худоби», удостоєній Державної премії України 
у галузі науки і техніки.

Академік в.О. Бусол є співавтором Закону України «Про ветеринарну 
медицину». в останні роки він успішно займається вивченням біологіч-
ного впливу мікроелементів нанотехнологічного виробництва на організм 
тварин і птиці з метою підвищення їх продуктивності та природного іму-
нітету, коморбідності за мікобактеріально-ретровірусної інфекцій, розроб-
кою гормонально-імуногенної теорії управління ретровірусним процесом.

Наукові здобутки в.О. Бусола опубліковано у понад 560 наукових працях, 
зокрема 8 монографіях, 4 підручниках і навчальних посібниках для ЗвО.

Під його науковим керівництвом підготовлено 8 докторів та 18 канди-
датів наук.

З 1990 р. в.О. Бусол – дійсний член (академік) УААН, відділення вете-
ринарної медицини за спеціальністю епізоотологія, інфекційна патологія і 
онкологія. У 1990 р. – заступник голови Південного відділення вАСГНІЛ; 
1990–1996 р. – віце-президент, перший віце-президент Української акаде-
мії аграрних наук.

Наукові заслуги і авторитет вченого широко відомі та визнані за межами 
України. він є членом двох іноземних академій аграрних наук, лауреатом 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2016), удостоєний по-
чесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016) та низки 
галузевих нагород, зокрема трудових відзнак «Знак Пошани» (2006) і «від-
мінник аграрної освіти та науки» (2009).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

вАСИЛЕНКО 
Петро

Мефодійович 
(1900–1999) 

Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва,  

доктор технічних наук, професор, 
академік НААН (1991)

Народився 17 жовтня 1900 р. у с. Мігея Первомайського району Мико-
лаївської області.

У 1923 р. закінчив агрономічний факультет Луганського сільськогоспо-
дарського інституту, у 1929 р. – вищі педагогічні курси (педвідділ) при 
Київському сільськогосподарському інституті. З 1929 по 1932 р. – аспірант 
науково-дослідної кафедри сільськогосподарської механіки при Главнауці 
Наркомату освіти України.

У 1920 р. працював інструктором по сільськогосподарських машинах 
Первомайського укрземвідділу. впродовж 1923–1928 рр. – викладач і завіду-
вач відділу рільництва Межиріцької сільськогосподарської школи Голованів-
ського району Одеської області. У 1932 р. упродовж п’яти місяців завідував 
кафедрою механізації сільського господарства Житомирського сільськогос-
подарського інституту. У 1932–1933 рр. – асистент, 1933–1935 рр. – доцент, 
1935–1941 рр. – завідувач кафедри сільськогосподарських машин Київського 
інституту механізації та електрифікації сільського господарства. впродовж 
1944–1962 рр. Пет ро Мефодійович завідував кафедрою сільськогосподар-
ських машин Київського сільськогосподарського інституту, одночасно з 1944 
по 1946 р. – відділом Інституту машинознавства і сільськогосподарської 
механіки АН УРСР. У 1957–1962 рр. – академік-секретар відділення меха-
нізації і електрифікації сільського господарства Української академії сіль-
ськогосподарських наук; у 1962–1999 рр. – професор-консультант кафедри 
сільськогосподарських машин Київського сільськогосподарського інституту 
(в подальшому Української сільськогосподарської академії, Національного 
аграрного університету, нині – Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України).

У 1937 р. на основі опублікованих наукових праць вченому без захисту 
дисертації було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. 
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Докторську дисертацію на тему: «Теорія руху частинок по шорстких по-
верхнях сільськогосподарських машин» він захистив у 1947 р. на спеціа-
лізованій вченій раді Московського інституту механізації і електрифікації 
сільського господарства. У 1949 р. йому присуджено науковий ступінь док-
тора технічних наук і вчене звання професора.

Опублікував понад 200 наукових праць, зокрема 8 монографій і 4 бро-
шури, присвячені питанням теорії розрахунку і проєктування сільгоспма-
шин. Монографія «Автоматизация процессов сельскохозяйственного про-
изводства» є складовою книг міжнародного фонду ООН.

Про наукову та практичну цінність опублікованих праць П.М. василен-
ка свідчать численні посилання на них у літературних джерелах. З огляду 
на розробку американськими вченими «Лунохода» цитується праця вчено-
го «Теория качения колеса со следом».

Своїми працями П.М. василенко зробив великий внесок у розв’язання 
низки складних і важливих технічних проблем механізації сільсько-
го господарства. Це – створення перших конструкцій точних сівалок 
СТСН-12, ССТ-12, СУПН-8, відцентрових тукорозкидачів, ротаційних 
культиваторів, комплексу бурякозбиральних машин КС-6 і БМ-6, нових 
ультрамалооб’ємних обприскувачів та ін.

вчений підготував понад 60 кандидатів наук, з яких 10 згодом стали 
докторами технічних наук. Був обраний дійсним членом (академіком) 
УААН у 1991 р. зі спеціальності механіка сільськогосподарських машин. З 
1939 р. – член-кореспондент АН УРСР, з 1956 р. – академік вАСГНІЛ.

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1948), Почесною грамотою 
Президії верховної Ради УРСР (1980), двома медалями, знаком «винахід-
ник СРСР» і «Золотою медаллю імені в.П. Горячкіна».

Помер 21 квітня 1999 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

вЕЛИчКО  
володимир  

Андрійович 
Вчений у галузі ґрунтознавства,

доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН (2020)

Народився 2 жовтня 1953 р. у м. Києві. У 1979 р. закінчив із відзнакою 
географічний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (кафед-
ра фізичної географії). Упродовж 1975–1979 рр. пройшов стажування на 
кафедрі геохімії ландшафтів і географії ґрунтів географічного факультету 
та кафедрі географії ґрунтів факультету ґрунтознавства Московського дер-
жавного університету ім. М.в. Ломоносова. 

У 1979–1980 рр. – інженер відділу фізичної географії Сектору географії 
Інституту геологічних наук УРСР (нині – Інститут географії НАН України). 

З вересня 1980 р. по квітень 1995 р. працював у Державному видавни-
цтві «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана: науковий редактор, стар-
ший науковий редактор, провідний науковий редактор, керівник науково-
редакційної групи підготовки та випуску «червона книга України». 

З 1995 р. – у системі НААН. У 1995–1999 рр. – заступник директора 
Книжкового видавництва «Аграрна наука», у 2000–2011 рр. – директор Ре-
дакції журналу «вісник аграрної науки» НААН, з листопада 2011 р. – ди-
ректор Державного видавництва «Аграрна наука» НААН.

З 1999 р. працює (за сумісництвом) старшим науковим співробітником 
лабораторії ґрунтового покриву та картографії ґрунтів, а з 2019 р. – голов-
ним науковим співробітником відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

Брав участь у ґрунтових експедиціях по регіонах України, а також упро-
довж 1975–1979 рр. – у комплексній експедиції Московського державного 
університету зони першочергового освоєння Байкало-Амурської магістра-
лі (БАМ), зокрема досліджував ґрунтовий покрив з метою складання се-
редньомасштабних карт Республіки Саха (Південна Якутія, Становий хре-
бет) та Амурської області Рф.

У ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ґрунтів імені О.Н. Соколов-
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ського» у 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ґрунтовий по-
крив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, 
його діагностика і класифікація» під керівництвом професора М.І. Полупа-
на, у 2009 р. – докторську дисертацію на тему: «Родючість ґрунтів України за 
агропотенціалами основних сільськогосподарських культур».

У 2004 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі 
спеціальності агрогрунтознавство і агрофізика, у 2012 р. – професора.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані з визначенням якості 
ґрун тів за їхньою родючістю на підставі даних урожайності сільськогос-
подарських культур у тривалих дослідах, розробкою методології велико-
масштабних досліджень ґрунтів. Досліджував аспекти визначення критеріїв 
ідентифікації та алгоритмів оцінювання ресурсних можливостей ґрунтів, 
які базуються на генетичній еколого-субстантивній класифікації ґрунтів на 
парамет ричній основі, одним із співавторів якої він є. За його участі обґрун-
товано доцільність установлення бонітувального статусу ґрунтів за природ-
ною й ефективною родючістю, визначено найпродуктивніші за врожайністю 
агрокультур макрозони спеціалізації структури посівних площ України. На 
прикладі Херсонської області досліджено та обґрунтовано підходи до оці-
нювання ґрунтових ресурсів для регіональних інвестиційних проєктів.

Автор і співавтор понад 170 наукових праць, з них 30 монографій, зо-
крема 2 підручників і 3 навчальних посібників. Монографію «Земельні 
ресурси Херсонської області – базовий фактор регіональної економічної 
політики» (2007) схвалено Міністерством аграрної політики України і ре-
комендовано як наукове видання для реалізації інвестиційно-інноваційних 
проєктів у регіонах України.

Під його науковим керівництвом підготовлено 1 доктора та 2 кандидатів 
сільськогосподарських наук.

викладав на кафедрі ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. М.К. Шику-
ли (у 1999–2009 рр. – доцент, у 2010–2021 рр. – професор) Національного 
університету біоресурсів і природокористування України.

У 2016 р. обрано членом-кореспондентом НААН, у 2020 р. – дійсним чле-
ном (академіком) НААН відділення землеробства, меліорації та механізації 
(агрономія (агроґрунтознавство та картографія ґрунтів)).

Основні напрями науково-інформаційної роботи: член спеціалізованої 
вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій в ННЦ «Ін-
ститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заступник го-
ловного редактора науково-теоретичного журналу «вісник аграрної нау ки», 
заступник головного редактора англомовного журналу «Agricultural science 
and practice», член редакції журналу «Агрохімія і ґрунтознавство» та бюле-
теня завершених наукових розробок «Аг рарна наука – виробництву».

Лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2006), 
нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів Украї ни (2009) та 
Почесною грамотою НААН (2013).
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

вЕРГУНОв  
віктор  

Анатолійович 
Історик природознавства, учений-аграрій  
у галузі сільськогосподарської меліорації,  

організатор галузевої бібліотечної справи,
доктор габілітації сільськогосподарських наук, 

доктор сільськогосподарських наук, 
доктор історичних наук, професор, 

академік НААН (2016)

Народився 3 червня 1960 р. у с. Дернівка Баришівського району Київ-
ської області в родині службовців. 

вищу освіту здобув на агрономічному факультеті ворошиловградського 
сільськогосподарського інституту (нині – Луганський національний аграр-
ний університет) (1982) й отримав спеціальність вчений агроном. Цього 
самого року в Київській області розпочав трудову діяльність на Панфиль-
ській дослідній станції по освоєнню боліт Українського науково-дослідного 
інституту землеробства Пв вАСГНІЛ (УкрНДІ землеробства) (нині – 
Національний науковий центр (ННЦ) «Інститут землеробства НААН») на 
посаді агрохіміка. З 1985–1988 рр. – аспірант з відривом від виробництва 
УкрНДІ землеробства. від 1989 р. працював у ньому на посадах – молодшого 
та наукового співробітника лабораторії захисту ґрунтів від ерозії. У 1992 р. 
очолив сектор по міжнародному співробітництву та аспірантури відділу 
науки, з 1996 р. там само – сектор міжнародних зв’яз ків та підготовки нау-
кових кадрів Інституту землеробства Української академії аграрних наук 
України (УААН), далі – завідувач відділу маркетингу та впровадження 
наукових розробок Інституту. З 1998 р. – завідувач відділу інформаційного 
консультативного забезпечення Центру наукового забезпечення АПв Київ-
ської обл. Інституту землеробства УААН.

У 2000 р. присвоєно вчене звання професора.
У 2010 р. в.А. вергунов здобув другу вищу освіту, закінчивши з відзна-

кою магістратуру історичного факультету ДвНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеці-
альністю педагогіка і методика середньої освіти. Історія. 

1992-го р. в Українській сільськогосподарській академії (нині – Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування України) захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-



60

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

ських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. У 
2010 р. в Інституті гідротехніки і меліорації НААН захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеці-
альностями: 06.01.02 сільськогосподарські меліорації та 06.04.01 – історія 
сільськогосподарських наук. 

2010-го р. обраний членом-кореспондентом НААН зі спеціальності 
нау кове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробни-
цтва, наступного року отримує вчене звання професора за спеціальністю 
06.04.01 історія сільськогосподарських наук. 

від 2016 р. – дійсний член (академік) НААН за спеціальністю історія 
та археологія (історія сільськогосподарських наук). У 2019 р. в ДвНЗ «Пе-
реяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григо-
рія Сковороди» учений захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і 
техніки.

У 2000 р. в.А. вергунов був призначений директором Центральної нау-
кової сільськогосподарської бібліотеки УААН (нині – Національна науко-
ва сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук 
України, ННСГБ НААН).

Основними напрямами діяльності є узагальнення та впроваджен ня кра-
щого бібліотечного досвіду у створенні сучасної системи інфор маційно-
бібліографічного забезпечення аграрної науки та виробництва, розбудова 
мережі сільськогосподарських бібліотек України та удосконалення їх робо-
ти, розгортання дискусій фахівців про місце бібліотеки в сучасному інфор-
маційному середовищі, наукову комунікацію в електронну еру, значення 
інформаційних технологій у поширенні знань та удосконаленні виробни-
цтва, модернізація нормативно-правової бази в бібліотечній сфері тощо. 

За його керівництва в ННСГБ НААН за короткий час відбулися принци-
пові зміни, орієнтовані на запровадження інноваційних підходів у системі 
класичної бібліотечної роботи, коли книга стає не лише об’єктивним дже-
релом знань, а й важливим інформаційним ресурсом як для наукових до-
сліджень у сфері АПв, так і зростання його ефективності. виконано комп-
лекс відповідних науково-організаційних заходів, здійснено комплексний 
критичний аналіз усіх напрямів діяльності бібліотеки, істотно удосконале-
но її структуру, радикально укріплено кадровий склад. 

Як наслідок, у березні 2001 р. бібліотека отримала статус науково-
дослідного інституту першої категорії, її включено до відділення регіо-
нальних центрів АПв НААН. Завдяки цьому установа набула організаційні 
права на виконання спеціальних галузевих наукових досліджень. відпо-
відно до наказу Міністерства освіти і науки України № 771 від 18 грудня 
2003 р. ННСГБ НААН включена до Державного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави. За результатами істотного упорядку-
вання у бібліотеці фонду видань сільськогосподарської тематики, датова-
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них XIX ст., розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1038-р від 
3 вересня 2009 р. його віднесено до категорії національного надбання із 
відповідним бюджетним фінансуванням на репрезентацію. 

визнанням якісних змін в діяльності ННСГБ НААН, що відбулися під 
керівництвом в.А. вергунова, стало відповідно до постанови № 1697 від 
29.10.2003 р. Кабінету Міністрів України створення на базі Центральної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки – Державної наукової сільсько-
господарської бібліотеки з функціями науково-дослідного та методичного 
центру галузі та Указу Президента України № 700 від 14 грудня 2012 р., 
згідно з яким установа отримала статус національної бібліотеки.

Сучасна ННСГБ НААН є відображенням втілених в.А. вергуновим ідей 
трансформації бібліотеки у середовище знань, в якому об’єднано тради-
ційні й електронні ресурси, використовуються різні можливості для залу-
чення додаткових коштів на розвиток книгозбірні, зокрема на комплекту-
вання фондів та удосконалення матеріально-технічної бази, з одного боку, 
та використання фондів як джерела об’єктивного вивчення історії нау ки, 
освіти і техніки, з другого. ННСГБ НААН тісно співпрацює з багатьма за-
кладами вищої аграрної освіти як вітчизняними, так і зарубіжними (у Бі-
лорусі, Польщі, чехії, Угорщині, Хорватії, Румунії тощо), провідними віт-
чизняними й зарубіжними бібліотеками.

в.А. вергунов є засновником і очільником єдиного у світі Центру істо-
рії аграрної науки (діє у структурі ННСГБ НААН з 2001 р., з 2013 р. – як 
Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки), який здійснює комп-
лексні історико-наукові галузеві дослідження з питань зародження, ста-
новлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи 
із широким персоніфікованим наповненням у контексті еволюції світової 
галузевої наукової думки. Започаткував новий напрям і власну школу у 
вітчизняному природознавстві – вивчення історії аграрної науки, освіти 
й техніки. 

Академік в.А. вергунов є розробником паспорта спеціальності 06.04.01 – 
історія сільськогосподарських наук та ініціатором появи ще 11 «історій»: 
медицини, біології, хімії, математики, фізики, ветеринарії та ін. відповідно 
до наказу вАК (нині – ДАК МОН України) від 26.01.2011 № 38 вперше в 
історії при ННСГБ НААН відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата історичних 
наук і сільськогосподарських наук за спеціальностями: 07.00.07 – історія 
нау ки й техніки та 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук. У 2017 р. 
спеціалізована вчена рада Д 26.373.01 пройшла перезавантаження з пра-
вом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й 
техніки. в.А. вергунов – голова цієї ради. він також є членом спеціалізова-
ної вченої ради Д 26.362.01 в Інституті водних проблем і меліорації НААН 
(з 2017 р.), редакційно-видавничої й координаційної ради Президії НААН; 
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науково-редакційної ради та головної редакційної колегії «великої україн-
ської енциклопедії», Національної краєзнавчої спілки України.

Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів, докторантів, висту-
пає офіційним опонентом на захистах дисертацій. Під його науковим ке-
рівництвом захищено 82 дисертації: 58 – на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних, 14 – сільськогосподарських, 1 – біологічних наук та 
9 – на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. 

У науковому доробку в.А. вергунова – понад 1330 авторських публі-
кацій історико-книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографознавчої, доку-
ментознавчої тематики, серед них: монографії, статті, бібліографічні по-
кажчики, навчальні посібники, методичні рекомендації, рецензії, авторські 
свідоцтва та патенти тощо. 

Багато уваги вчений приділяє науковому редагуванню і рецензуванню 
наукових праць. він є автором низки статей до «Енциклопедії Сучасної 
України» та «Енциклопедії історії України», а також регіональних та галу-
зевих видань такого типу. 

в.А. вергунов – головний редактор «Бюлетеня ННСГБ НААН»; за-
ступник головного редактора реферативного журналу «Агропромисло-
вий комплекс України». Один із генеруючих ініціаторів появи в Україні 
електронних фахових видань, зокрема електронного наукового фахового 
видання – міжвідомчого тематичного наукового збірника «Історія науки і 
біографістика», головним редактором якого він є; заступник головного ре-
дактора збірника наукових праць «вісник аграрної історії»; член редколе-
гій низки наукових періодичних видань: збірника «Історія науки і техніки», 
«Переяславський літопис», «вісник аграрної науки» та ін. 

Активно працює у питаннях міжбібліотечної взаємодії, є заступником 
голови Інформаційно-бібліотечної ради НААН та віце-президентом Асоці-
ації бібліотек України (з 2001 р.). Ініціатор створення і член Міжвідомчої 
координаційної ради з питань бібліотек і бібліотечної справи (з 2014 р.). 

Значну увагу в.А. вергунов приділяє журналістській та публіцистичній 
творчості. він автор понад 200 такого типу статей. Є членом Національ-
ної спілки журналістів України (2004), нагороджений Почесним знаком 
НСЖУ (2016). За цикл історичних праць, присвячених Полтавщині, при-
суджено літературно-мистецьку премію ім. в. Малика в номінації «Літера-
тура та публіцистика» (2015), премію ім. М.І. Сікорського в галузі музеє-
знавства і краєзнавства (2016), премію ім. Панаса Мирного в номінації 
«Журналістика та публіцистика» та ім. І.П. Котляревського Полтавської 
обласної ради (2018). Професор в.А. вергунов є лауреатом наукових пре-
мій: імені О. Бойченка (1990), імені М. Островського (1991), НАН України 
для молодих вчених (1995), УААН – «За видатні досягнення в аграрній 
науці» (2001), АР Крим (2006), імені в.Я. Юр’єва НАН Украї ни (2014). За 
монографію «Агрономія і становлення науки про тваринництво на тере-
нах України та франції (друга половина ХVІІІ–1920 рік)» (2009) удосто-



63

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

єний звання кавалера Ордена Сільськогосподарських заслуг (L’Ordre du 
Mérite agricole) французької Республіки (2010), а за цикл робіт «Проблеми 
україн ської історії в контексті досліджень європейської інтеграції» отри-
мав премію ім. М.С. Грушевського НАН України (2009). Кавалер ордена 
«За заслуги» трьох ступенів (2009, 2015, 2018). Нагороджений орденом 
князя Ярослава Мудрого V ступеня за значний особистий внесок у розви-
ток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 
професійну майстерність (2020). відзначений знаками Міністерства освіти 
та науки України «За наукові досягнення» (2005), Міністерства аграрної 
політики України «відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеня (2007) 
та І ступеня (2009), Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» 
(2009) та ін., Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2002, 
2014) та верховної Ради України (2005, 2007), почесними відзнаками НАН 
України: «За професійні здобутки» (2018) та «За сприяння розвитку науки» 
(2008), Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури 
і мистецтв» (2007, 2019), медалями: «Двадцять років незалежності Украї-
ни» (2011), «100 років Національної наукової сільськогосподарської біблі-
отеки НААН» (2017), «За жертовність і любов до України» Української 
православної церкви Київського патріархату (2017), «володимир Моно-
мах» НАПН України (2020), почесними грамотами Автономної Республіки 
Крим (2005), Київської обласної державної адміністрації (2002), ордена-
ми Української православної церкви – Христа Спасителя (2017), Святого 
апостола Андрія Первозванного ІІ ступеня (2017), а також йому присвоєно 
почесні звання: заслуженого працівника сільського господарства України 
(2003) та заслуженого діяча науки і техніки АР Крим (2010), іншими відом-
чими відзнаками міністерств і держкомітетів, НААН.
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вЛАСЕНКО
володимир
Максимович  
Вчений у галузі ветеринарної хірургії,  
доктор ветеринарних наук, професор,  
академік НААН (1999)

Народився 2 вересня 1934 р. у с. в’язівок Городищенського району чер-
каської області.

У 1950–1954 рр. навчався в черкаському ветеринарному технікумі, а по-
тім працював фельдшером ветеринарної медицини на Мліївській ветери-
нарній дільниці Городищенського району черкаської області.

У 1956–1961 рр. навчався в Білоцерківському сільськогосподарському 
інституті, отримав спеціальність ветеринарного лікаря. У 1961–1964 рр. 
працював завідувачем Орловецької ветеринарної дільниці Городищенсько-
го району черкаської області.

Упродовж 1964–1967 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі хірургії 
Білоцерківського сільськогосподарського інституту, асистент цієї кафед-
ри. У 1968–1969 рр. за сумісництвом – заступник декана ветеринарно-
го факультету, 1969–1973 рр. – секретар партійного комітету інститу-
ту, 1970–1972 рр. – старший викладач кафедри хірургії та акушерства, 
1972–1973 рр. – доцент кафедри хірургії та акушерства, 1973–1977 рр. – 
проректор з навчальної роботи, 1973–1993 рр. – професор кафедри, а з 
1993 р. – завідувач кафедри хірургії, 1977–2005 рр. – ректор Білоцерків-
ського державного аграрного університету; 2006–2013 рр. – радник рек-
тора університету; з 2013 р. професор кафедри хірургії та хвороб дрібних 
домашніх тварин.

Кандидатську дисертацію на тему: «Морфологические и функциональ-
ные изменения у поросят после срезания зубов» захистив у 1967 р. у Біло-
церківському сільськогосподарському інституті. вчене звання доцента 
присвоєно у 1974 р., звання професора – у березні 1989 р.

Докторську дисертацію на тему: «використання лазерів у ветеринар-
ній хірургії» захистив у 1997 р. в Національному аграрному університеті 
(м. Київ).
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Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, біотехнологія; ви-
користання лазерів різних типів і моделей для підвищення неспецифіч-
ної резистентності організму, профілактики та лікування неінфекційних 
хвороб тварин, фундаментальні і методичні підходи до макро- та мікро-
хірургічних операцій для забезпечення високої ефективності клонування і 
трансплантації ембріонів та одержання життєздатних нащадків.

Академік в.М. власенко збагатив аграрну науку і практику новаторськи-
ми розробками важливого значення в галузі зубо-щелепової хірургії, про-
філактики дефіциту фтору, епізоотологічного дослідження екосистеми, еко-
політики і організації ветеринарної справи в Україні. Під його керівництвом 
розроблено методику застосування дії низькоенергетичних (гелій-неонових) 
лазерів при гнійно-некротичних процесах у тварин дією їх на осередок ура-
ження після хірургічної обробки, впливу через біологічно активні точки і 
рефлексогенні зони, а також опромінення крові in vivo та in vitro.

Автор понад 160 наукових праць, серед яких 26 підручників та навчаль-
них посібників, 1 монографія, 5 патентів, 5 наукових рекомендацій. він 
є співавтором Закону України «Про ветеринарну медицину». Підготував 
4 кандидатів і 2 докторів наук.

Під керівництвом академіка в.М. власенка плідно працює наукова шко-
ла ветеринарних хірургів, яка займається розв’язанням проблеми хвороб 
кінцівок високопродуктивних племінних тварин.

Обраний у 1999 р. дійсним членом (академіком) УААН відділення вете-
ринарної медицини (ветеринарна хірургія).

член колегії Державного департаменту ветеринарної медицини України 
(1997–2005), заслужений працівник вищої школи України, голова Київ-
ського регіонального центру «Зелений світ» Української екологічної асо-
ціації.

в.М. власенко нагороджений орденом «Дружби народів» (1986), «За 
заслуги» III ступеня (1995), «За заслуги» II ступеня (2004); медалі «За 
доблестный труд» (1970), «За спасение утопающих» (1976), «50 лет Победы 
в великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), «Захиснику вітчиз-
ни» (1999), «60 років визволення України» (2004), «60 лет Победы в вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005), «65 лет Победы в великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010). Нагороджений Почесною гра-
мотою верховної Ради УРСР (1980), має почесні звання «Заслужений пра-
цівник вищої школи УРСР» (1984 р.) та «Почесний працівник фізичної куль-
тури і спорту України» (2004 p.), є лауреатом премії Національної академії 
аграрних наук України «За видатні досягнення в аграрній науці» (2010). У 
2002 р. Міжнародна рада Американського біографічного інституту визна-
ла його «Людиною року», представила до американської «Медалі честі», 
обрала членом Наукової дорадчої ради цього Інституту. визнаючи заслуги 
в.М. власенка перед громадськістю міста, його у 1998 р. обрано почесним 
громадянином м. Біла Церква і внесено до «Золотого фонду» міста.
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вЛАСОв
в’ячеслав
всеволодович 
Вчений у галузі виноградарства,
виноробства і ґрунтознавства, 
доктор сільськогосподарських наук, 
академік НААН (2016)

Народився 4 жовтня 1957 р. у с. Поздняково фатежського району Кур-
ської області, РРфСР. Освіта вища, у 1981 р. закінчив Кишинівський дер-
жавний університет ім. в.І. Леніна (Молдова), за фахом ґрунтознавство та 
агрохімія.

З 1981 по 1990 р. працював інженером, а пізніше головним спеціалістом 
у проектному інституті «Колгоспвинсадпроект» (м. Кишинів, Молдова); з 
1990 по 1991 р. – у сільськогосподарському малому підприємстві з обслу-
говування АПК України «Агросінтекссад» (м. Одеса) на посаді головного 
спеціаліста-ґрунтознавця; з 1992 по 1995 р. – у насіннєвому господарстві 
«Безбородьковскій» (черкаська область), де пройшов шлях від агронома 
до заступника директора господарства; з 1995 по 2001 р. – у Державному 
підприємстві «Дослідне господарство «Таїровське» Інституту виноградар-
ства і виноробства імені в.Є. Таїрова УААН (смт Таїрове, м. Одеса) на 
посаді директора. З 2001 по 2019 р. обіймав посаду директора Інституту 
виноградарства і виноробства імені в.Є. Таїрова НААН (з 2003 р. згідно 
з Указом Президента України від 21 листопада 2003 р. № 1329/2003 – На-
ціональний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені 
в.Є. Таїрова» НААН). З 2020 р. обіймає посаду радника при дирекції ННЦ 
«Івів імені в.Є. Таїрова» НААН.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Агроеколо-
гічне обґрунтування розміщення виноградних насаджень у Північному 
Причорномор’ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області)» 
за спеціальністю екологія. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на 
тему: «Екологічні основи формування ампелоландшафтів» за спеціальніс-
тю екологія.

У жовтні 2016 р. в.в. власов обраний дійсним членом (академіком) На-
ціональної академії аграрних наук України, відділення рослинництва.
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в.в. власов є керівником і відповідальним виконавцем наукових до-
сліджень з питань виноградарства та агроекології. Ним зроблено вагомий 
внесок у наукове вирішення багатьох питань виноградарської та винороб-
ної галузі України. 

в.в. власовим вперше розроблені теоретично обґрунтовані і запропо-
новані до подальшого науково-практичного застосування терміни «ам-
пелоландшафт» та «ампелоекотоп». У своїх наукових роботах вчений 
встановив і розробив теоретичні та методологічні основи еко логічного 
оцінювання ампелоландшафтів з огляду на системний підхід, ним впер-
ше був розроблений принциповий алгоритм ампело екологічного карто-
графування земель із застосуванням ГІС-техно логій, а також здійснене на 
практиці ампелоекологічне районування ґрунтового покриву Північного 
Причорномор’я. Зазначені наукові досягнення стали основою для роз-
робки концепції розвитку виноградарства в Україні, окремих адміністра-
тивних областях, районах землекористування селищних і сільських рад та 
фермерських господарств. А розроблені ним методологічні основи када-
стру виноградників стали підґрунтям для розробки сучасного кадастру ви-
ноградників в Україні.

За ініціативи в.в. власова розроблені та затверджені «Галузева програ-
ма розвитку виноградарства України на період до 2025 року» (2008), регі-
ональна програма розвитку «виноградарство і виноробство Одещини на 
період 2013–2025 роки» (2013), а також розроблена регіональна програма 
розвитку «виноградарство і виноробство Херсонської, Миколаївської, За-
карпатської та Запорізької областей на період до 2025 року» (2016).

в.в. власов – керівник Програми наукових досліджень Національної 
академії аграрних наук України «виноградарство і виноробство», голова 
редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «вино-
градарство і виноробство», член редакційної колегії багатьох вітчизняних 
та зарубіжних видань, з 2012 р. – член комітету з Державних премій в галу-
зі науки і техніки України (секція «сільське господарство»), з 2013 р. – член 
Президії Національної академії аграрних наук України.

За результатами наукових досліджень в.в. власовим опубліковано 
505 наукових праць, з них монографій – 9, підручників – 2, навчальних по-
сібників – 5, отримано 34 патенти України.

Під науковим керівництвом в.в. власова захищено 3 кандидатські ди-
сертації. 

Наукова, організаційна та громадська діяльність в.в. власова відзна-
чена: почесним званням «Заслужений працівник сільського господарства 
України» (2006); орденом «За Заслуги» ІІІ ступеня (2007); подякою Пре-
зидента України (2009); відзнакою Президента України  – ювілейна медаль 
«20 років незалежності України» (2011); Почесною грамотою верховної 
Ради України (2005); трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства 
аграрної політики України (2007); почесною відзнакою Української акаде-
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мії аграрних наук (2006); відзнакою Голови Одеської обласної державної 
адміністрації (2007); почесною відзнакою Одеської обласної ради (2009); 
почесними відзнаками Одеського міського голови «Подяка» (2009) та «Тру-
дова слава» (2017); Почесною грамотою Посла Південно-Африканської 
Республіки в Україні (2014); медаллю «Ніколає Мілєску Спетарул» Акаде-
мії наук Молдови «За особливий внесок у розвиток наукового і міжакаде-
мічного співробітництва у галузі виноградарства і виноробства (2017); по-
дякою Посольства Республіки вірменія в Україні «За багаторічну наукову 
роботу в області виноградарства і виноробства, активне міжнародне спів-
робітництво і розширення наукових зв’язків» (2019); дипломом лауреата 
почесного звання «Лідер України» Асамблеї ділових кіл України (2015); 
почесним знаком «За розвиток соціального партнерства» федерації проф-
спілок України (2015); медаллю імені василя Єгоровича Таїрова (2017); 
орденом Української Православної Церкви святого рівноапостольного кня-
зя володимира ІІ ступеня (2017); пам’ятною ювілейною медаллю «100 ро-
ків Національної академії аграрних наук України» (2018).

в.в. власов обирався депутатом Овідіопольської районної ради 
двох скликань (1998–2007). У період з 2007–2012 рр. був помічником-
консультантом на громадських засадах народного депутата України 
М.в. Зубця. 

З 2011 р. в.в. власов є членом Одеського дипломатичного клубу, який 
об’єднує близько 30 акредитованих в Одесі дипломатичних представництв 
(зокрема почесні консульства і культурні центри). 
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вЛІЗЛО
василь

васильович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  

доктор ветеринарних наук, професор, 
академік НААН (2007)

Народився 1 лютого 1960 р. у с. Голгоча Підгаєцького району Тернопіль-
ської області. 

У 1982 р. з відзнакою закінчив Білоцерківський сільськогосподарський 
інститут за спеціальністю ветеринарія. 

З 1982 по 1984 р. працював головним ветеринарним лікарем колгоспу. 
З 1984 по 1987 р. навчався в аспірантурі при Московській ветеринарній 
академії ім. К.І. Скрябіна. У 1988–1993 рр. – асистент, у 1993–1995 рр. та 
1997–1999 рр. – доцент, а у 1995–1997 рр. – докторант, 1999−2000 рр. – 
професор Білоцерківського сільськогосподарського інституту (Білоцерків-
ський національний аграрний університет). У 2000–2005 рр. – завідувач 
кафедри клінічної діагностики Львівської державної академії ветеринар-
ної медицини ім. С.З. Ґжицького. З 2001 по 2019 р. – директор Інституту 
біології тварин НААН. У 2019–2020 рр. головний науковий співробітник 
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 
препаратів та кормових добавок. З 2020 р. і донині професор Львівсько-
го національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С.З. Ґжицького. У 2019 р. обраний гостьовим професором ветеринар-
ного факультету Аграрного університету м. Ціндао (Qingdao Agricultural 
University), Китай. Проходив наукове стажування та працював за прєктами 
в університетах Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук 
захистив у 1988 р. у Московській ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна 
(нині – Московська державна академія ветеринарної медицини і біотехно-
логії ім. К.І. Скрябіна) за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія 
тварин.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук 
захистив у 1998 р. у Національному аграрному університеті (нині – Націо-
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нальний університет біоресурсів і природокористування України) за спеці-
альністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин.

вчене звання професора отримав у 2001 р. по кафедрі клінічної діагностики.
У 2002 р. обраний членом-кореспондентом УААН, а у 2007 р. – академі-

ком НААН відділення ветеринарної медицини.
відомий вчений у галузі ветеринарної медицини, зокрема внутрішніх хво-

роб тварин, пріонних інфекцій, ветеринарної клінічної біохімії. Зробив по-
мітний внесок у вивчення нових захворювань тварин. На основі досліджень, 
проведених в Україні та країнах Західної Європи, встановив нові механізми 
розвитку жирової дистрофії печінки у високопродуктивних корів, методи ді-
агностики, лікування та профілактики захворювання. вперше у ветеринар-
ній медицині дослідив окремі механізми виникнення гепато-церебрального, 
гепато-ренального та гепато-дерматичного синдромів та довів розвиток лі-
номобілізаційного синдрому (ожиріння–кетоз–гепатоз). вперше в Україні 
вивчив органолептичні, морфологічні та біохімічні показники ліквору, про-
водив ультразвукові дослідження внутрішніх органів тварин. Перший науко-
вець України, який на високому науково-методичному рівні вивчав пріонні 
інфекції, дослідження яких проводилося спільно з провідними науковими 
центрами світу. Ініціатор створення і постійний керівник єдиного в Україні 
Науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій.  

Останні наукові дослідження стосуються використання нанобіотехно-
логій для пошуку нових лікарських засобів для лікування та профілактики 
хвороб тварин.

в.в. влізло – автор і співавтор майже 600 наукових праць, з них понад 
140 англійською мовою, зокрема у провідних виданнях світу, які входять 
у наукометричні бази Scopus та Web of Science. Співавтор 30 підручників, 
монографій, довідників, має 34 патенти і авторські свідоцтва, 30 методич-
них рекомендацій, технічних умов та інструкцій для науки і практики. Під-
готував 5 докторів і 18 кандидатів наук.

Удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2013), 
лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2019). Лауреат 
премій НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» та імені С.З. Гжиць-
кого. Нагороджений грамотами, подякою та відзнакою НААН; відзнаками 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного ко-
мітету ветеринарної медицини України; Почесними грамотами Львівської 
обласної державної адміністрації та обласної ради, Західного наукового 
центру НАН і МОН України; медалями Аграрної академії м. Краків і подя-
кою Природничого університету м. вроцлав (Польща), а також відзнакою 
Аграрного університету Ціндао (Китай). За активну участь у міжнародно-
му співробітництві обраний почесним амбасадором міста Львова.

Президент Української асоціації буятрики (хвороб жуйних тварин), 
член прав ління Європейської асоціації буятрики, член Світової організації 
буят ри ки.
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вОЖЕГОвА 
Раїса 

Анатоліївна
Вчений у галузі  

сільськогосподарських меліорацій,  
землеробства, селекції та насінництва,

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2020)

Народилася 20 червня 1965 р. У 1987 р. закінчила Кримський ордена 
«Знак Пошани» сільськогосподарський інститут ім. М.І. Калініна за спеці-
альністю плодоовочівництво і виноградарство.

З 1987 по 2000 р. працювала на посадах молодшого та наукового співро-
бітника у відділі селекції Кримської ДСГДС НААН. У 1999 р. після захисту 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук за спеціальністю селекція і насінництво була переведена на посаду 
старшого наукового співробітника відділу землеробства. З 2001 по 2005 р. 
обіймала посаду завідувача відділу селекції Дослідної станції рису УААН. 

У 2005 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за 
спеціальністю селекція рослин. 

З січня по липень 2005 р. працювала на посаді вченого секретаря, а з 
липня 2005 р. по березень 2010 р. на посаді заступника директора з науко-
вої роботи Інституту рису УААН. З березня по липень 2010 р. працювала 
на посаді заступника директора з наукової роботи, а з липня 2010 р. обій-
має посаду директора Інституту землеробства південного регіону УААН 
(нині – Інститут зрошуваного землеробства НААН). 

У 2010 р. році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня док-
тора сільськогосподарських наук за спеціальністю селекція рослин. 

З 2011 р. керівник Південно-степового науково-інноваційного центру, 
а з 2013 р. – керівник Центру наукового забезпечення АПв Херсонської 
області. 

У 2013 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю сільсько-
господарські меліорації. 

У листопаді 2016 р. обрана членом-кореспондентом НААН, у жовтні 
2020 р. дійсним членом (академіком) НААН відділення землеробства, ме-
ліорації та механізації.
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Результатами її багаторічної наукової діяльності є численні наукові роз-
робки з питань ефективного використання зрошуваних земель, технологій 
вирощування сільськогосподарських культур, еколого-меліоративного ста-
ну земель на півдні України, селекції та насінництва, які сприяють ста-
білізації агровиробництва України. Значну увагу приділяє практичному 
впровадженню науково обґрунтованих систем землеробства у сільсько-
господарське виробництво України, агроекологічним питанням, розробці 
ресурсоощадних та екологічно безпечних технологій, створенню нових 
сортів і гібридів, насінництву та розробці їх сортової агротехніки.

За період наукової діяльності Р.А. вожеговою обґрунтовано необхідність 
систем ведення землеробства на зрошуваних землях залежно від спеціа-
лізації і розмірів господарств; визначено умови адаптації екологічно без-
печних агроландшафтів різного ступеня інтенсивності до функціонування 
зональних систем землеробства; розроблено сортову агротехніку основних 
сільськогосподарських культур з визначенням параметрів оптимального і 
ресурсоощадного режимів зрошення; розроблено та впроваджено еколо-
гічно безпечну систему землеробства в південному рисосіючому регіоні. Її 
розробки є вагомим внеском у стабілізацію виробництва на зрошуваних та 
неполивних землях України.

Під керівництвом Р.А. вожегової колектив Інституту зрошуваного 
землеробства НААН працює над розв’язанням проблем ефективного 
використання зрошуваних земель Південного регіону України. Саме за 
її ініціативи Інститут став головною установою з виконання Державної 
програми наукових досліджень НААН 45 «Наукові основи формування 
систем землеробства на зрошуваних землях». вона є керівником цієї про-
грами.

Очолює Навчально-науково-виробничий консорціум «Південний», який 
створено Інститутом разом із закладами вищої освіти аграрного профілю 
регіону, науково-дослідними установами та сільськогосподарськими під-
приємствами; Центр наукового забезпечення АПв Херсонської області. 
вона є членом Координаційної ради з питань відновлення роботи та роз-
витку зрошувальних систем при Міністерстві розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства України; робочої групи з питань консервації 
деградованих і малопродуктивних земель в області при Херсонській об-
ласній державній адміністрації, Українського товариства генетиків і селек-
ціонерів ім. М.І. вавилова, Українського товариства ґрунтознавців і агрохі-
міків, Ради ботанічних садів і дендропарків України, Асоціації «Українське 
насіннєве товариство».

Головний редактор фахового міжвідомчого тематичного наукового збір-
ника «Зрошуване землеробство» та фахового наукового журналу «Аграрні 
інновації», а також член редакційної колегії науково-практичного журналу 
«Plant Varieties Studying and Protection» «Сортовивчення та охорона прав 
на сорти рослин».
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Як науковець знана в Україні та за її межами. вона співпрацює з науково-
виробничими організаціями Туреччини, США, Білорусі, Казахстану, Гру-
зії, Ізраїлю, Мексики, Китайської Народної Республіки та іншими. 

Науковий доробок Р.А. вожегової становить понад 900 наукових праць, 
з яких 55 монографій, 10 навчальних посібників, 140 методичних рекомен-
дацій, 30 авторських свідоцтв та патентів. вона – автор 12 сортів рису та 
8 сортів пшениці озимої, 1 сорту буркуну білого, 1 сорту помідора їстівно-
го та 3 гібридів кукурудзи. 

Здійснює педагогічну діяльність з підготовки аспірантів за спеціальніс-
тю 201 – агрономія. Під науковим керівництвом Р.А. вожегової функціо-
нує наукова школа. Захистили дисертації 4 доктори та 14 кандидатів наук. 
вона – голова спеціалізованої вченої ради при Інституті зрошуваного зем-
леробства НААН із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 
спеціальностями селекція та насінництво, сільськогосподарські меліорації, 
член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій за спеціальностями сільськогосподарські меліорації та рослин-
ництво при ДвНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

За плідну наукову діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок 
у розробку та впровадження у сільськогосподарське виробництво іннова-
ційних розробок та наукових досягнень у формуванні національних рос-
линних сортових ресурсів Р.А. вожеговій присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України» (2013) та нагороджено: Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою верховної 
Ради України, Орденом княгині Ольги III ступеня, Почесною грамотою 
Міністерства аграрної політики України, Почесною відзнакою та неодно-
разово Почесними грамотами Національної академії аграрних наук Украї-
ни, Почесними грамотами Херсонської обласної державної адміністрації, 
Херсонської обласної ради, Департаменту розвитку сільського господар-
ства та зрошення та багатьма іншими. Нагороджена дипломами за участь у 
загальнодержавних проєктах: «Агропромисловий комплекс України: сьо-
годення і майбутнє – 2011» в номінації «Лідер галузі – 2011» та «Україна 
аграрна: Лідер галузі»; переможець у номінації «Материнська гордість» 
проєкт «Жінка – Мати – Берегиня роду».
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вОЛКОГОН 
віталій 
васильович
Вчений у галузях 
ґрунтової мікробіології та агроекології,
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН (2020)

Народився 24 серпня 1955 р. у с. Успенка Буринського району Сумської 
області у селянській сім’ї. 

У 1977 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут 
ім. в.в. Докучаєва (факультет ґрунтознавства та агрохімії). 

Трудову діяльність розпочав в Українському науково-дослідному інсти-
туті сільськогосподарської мікробіології Південного відділення вАСГНІЛ 
(нині – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН). Пройшов шлях від старшого лаборанта до директора 
Інституту (2003–2011 рр.; 2014–2018 рр.). Нині очолює відділ сільськогос-
подарської мікробіології Інституту сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН.

У 1981 р. без відриву від виробництва вступив до аспірантури Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, а у 1987 р. захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Асоціативна азотфіксація в кореневій зоні 
представників сімейства злакових». 

У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Особливості фор-
мування азотфіксуючих асоціацій бактерій з травами та регулювання їх 
активності» в Інституті землеробства УААН.

У 2002 р. в.в. волкогону присвоєно вчене звання професора за спеці-
альністю екологія; у 2007 р. його обрано членом-кореспондентом НААН 
за спеціальністю сільськогосподарська мікробіологія, у 2020 – академіком 
НААН за спеціальністю агрономія (ґрунтова мікробіологія).

У 2018 р. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техні-
ки у складі авторського колективу за роботу «Біологічно активні речовини 
мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному ви-
робництві».

в.в. волкогон – відомий учений у галузі ґрунтової мікробіології. З його 
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ім’ям пов’язано становлення в Україні нових напрямів у ґрунтовій мікро-
біології – асоціативної азотофіксації та біологічної дегуміфікації ґрун-
тів. За його безпосередньої участі розроблено шляхи активізації процесу 
азотофіксації в агроценозах. Оригінальною розробкою в.в. волкогона є 
з’ясування механізму стимулювання активності асоціативної азотофіксації 
за впливу обробки рослин фітогормонами та їх синтетичними аналогами. 
На основі проведених досліджень розроблено нові принципи створення 
ефективних бактеріальних добрив. в.в. волкогон є автором мікробних 
препаратів Біограну, Діазобактерину, Мікрогуміну і Ризогуміну. впрова-
дження цих препаратів у сільськогосподарське виробництво перевищило 
800 тис. гектарних доз. 

в.в. волкогоном описано біологічне явище ендофітії азотофіксувальних 
бактерій у насінні злакових культур як відображення еволюційно сформо-
ваних взаємовідносин мікро- і макроорганізмів. Окремі особливості цього 
явища покладено в основу методичних розробок із селекції активних бак-
теріальних штамів та активізації спонтанної азотофіксувальної мікробіоти 
в агробіоценозах.

У науковому доробку вченого – розробка методичних засад встанов-
лення фізіологічно (екологічно) допустимих норм мінерального азоту для 
сільськогосподарських культур за критеріями активності процесів азото-
фіксації та біологічної денітрифікації в кореневій зоні рослин. Ним уперше 
показана можливість збільшення фізіологічного оптимуму азоту для рос-
лин за умови застосування мікробних препаратів та фізіологічно активних 
речовин на певних агрофонах. 

вченим системно досліджено вплив мікробних препаратів та стимуля-
торів росту і розвитку рослин на ступінь засвоєння сільськогосподарськи-
ми культурами мінерального азоту. За використання стабільного важкого 
ізотопу азоту, лізиметричних та польових досліджень показано можливість 
оптимізації перебігу процесів біологічної трансформації азоту в агроцено-
зах з різними сільськогосподарськими культурами за поєднання бактериза-
ції з фізіологічно обґрунтованими агрофонами.

в.в. волкогоном приділяється значна увага питанням мікробіологічних 
аспектів компостування органічної речовини. За його безпосередньої учас-
ті розроблено способи керованого компостування пташиного посліду та 
гною великої рогатої худоби. він є автором біоорганічних добрив фосфо-
гуміну та Біокому.

Наукова діяльність в.в. волкогона значною мірою пов’язана з інстру-
ментальним напрямом визначення активності процесів біологічної транс-
формації азоту в ґрунті. він є автором способів визначення активності 
процесів азотофіксації та денітрифікації в ґрунтово-рослинних монолітах. 
Широко відомі роботи в.в. волкогона з дослідження біологічної азото-
фіксації методом ізотопного розбавлення. Ним також розроблено спосіб 
газохроматографічного визначення спрямованості процесів мінералізації – 
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синтезу органічної речовини в ґрунтах агроценозів за співвідношення емі-
сійних втрат N–N2O/C–CO2.

Нині в.в. волкогон успішно працює в напрямах оптимізації процесів 
біологічної трансформації азоту й фосфору в ґрунтах та збільшення коефі-
цієнтів використання культурними рослинами діючої речовини з добрив за 
впливу антропогенних чинників, досліджує особливості функціонування 
азотофіксувальних симбіозів і асоціацій.

Багаторічна науково-дослідна робота вченого викладена у 448 наукових 
та науково-методичних працях, серед яких 15 монографій, 28 патентів.

в.в. волкогон плідно працює на науково-педагогічній ниві. він є го-
ловою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій 
зі спеціальності мікробіологія (сільськогосподарські науки). Під керівни-
цтвом в.в. волкогона захищено 1 докторську і 10 кандидатських дисерта-
цій.

За ініціативи віталія васильовича започатковано нове в Україні періо-
дичне друковане видання – міжвідомчий тематичний збірник «Сільсько-
господарська мікробіологія». він також є членом редакційних рад «вісника 
аграрної науки» та «Мікробіологічного журналу», журналу «чернігівщина 
аграрна».

в.в. волкогон є керівником Програми наукових досліджень «Сільсько-
господарська мікробіологія».

Ученого нагороджено Почесними грамотами Кабінету Міністрів Украї-
ни (2013), Національної академії аграрних наук України (2012, 2015, 2020), 
Почесною відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики 
України (2008), Почесною відзнакою НААН (2007), Почесними відзна-
ками «100 років Національній академії аграрних наук України» (2018) та 
«100 років Національній академії наук України» (2019).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГАвРИЛЮК 
Микола 

Микитович
(1949–2021)

Вчений у галузі рослинництва, 
доктор сільськогосподарських наук, 

професор, академік НААН (2007)

Народився 14 травня 1949 р. у с. Мала Бушинка Немирівського району 
вінницької області.

Після закінчення Печерської середньої школи (1966) навчався в Іллі-
нецькому радгоспі-технікумі та Українській сільськогосподарській акаде-
мії на агрономічному факультеті, отримав спеціальність вченого агронома 
(1975).

Працював бригадиром комплексної бригади колгоспу «Україна» Шарго-
родського району вінницької області, агрономом, директором насінниць-
кого радгоспу «Сквирський» системи Укрсортнасіннєовоч на Київщині. 
в 1983 р. відряджений на роботу за контрактом у Танзанію (Африка), де 
був керівником аграрного проєкту із вирощування продукції рослинництва 
(пшениця, кукурудза).

Упродовж 1986–1990 рр. працював начальником відділу, заступником 
начальника управління насінництва Головного управління науки Держ-
агропрому України.

У 1991–1998 рр. – заступник начальника управління, начальник Голов-
ного управління впровадження й розвитку експериментальної бази УААН. 
У травні 1998 р. – обраний академіком-секретарем відділення регіональ-
них центрів наукового забезпечення АПв, УААН.

У 2006 р. переобрано на посаду академіка-секретаря відділення земле-
робства і рослинництва УААН, яке в 2008 р. реорганізовано у відділення 
землеробства та відділення рослинництва. У цьому самому році М.М. Гав-
рилюка було обрано академіком-секретарем відділення рослинництва, яке 
він очолював до березня 2011 р. З 2011 р. – працював заступником директо-
ра з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Під його науковим керівництвом та безпосередньою участю відділен-
ням рослинництва обґрунтовано та розроблено концепцію галузевих про-
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грам виробництва зерна в Україні (80,0 млн т), олійних культур (15 млн т), 
овоче-баштанних культур (10,0 млн т), що повністю задовольняє внутріш-
ню потребу в основних харчових продуктах, значно поліпшує експортні 
можливості держави.

У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація за-
ходів прискореного розмноження насіння нових сортів зернових і зернобо-
бових культур у ланках первинного та елітного насінництва». 

У 2001 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
У 2003 р. в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі 

насіннєзнавства та сортовивчення УААН захистив докторську дисерта-
цію на тему: «Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в 
Україні».

Наукові інтереси М.М. Гаврилюка були пов’язані з дослідженнями про-
блем насіннєзнавства, практичного насінництва, екології та сортовивчення. 
Приділяв багато уваги вивченню схем прискореного розмноження насіння 
нових сортів у ланках первинного насінництва, біостимуляції та зберіган-
ню насіння, розробці елементів сортових технологій вирощування високо-
якісного насіння та продовольчого зерна в умовах різких змін клімату.

вчений брав активну участь у розробці перших Державних стандартів 
«Посівні якості насіння», «Терміни та методи вивчення якісних показників 
насіння» та інших. За його безпосередньої участі підготовлено перші на-
ціональні закони Україні «Про насіння та садивний матеріал», «Про охо-
рону прав на сорти рослин». Завдяки науковим дослідженням вченого та 
адаптації законодавства Україна успішно приєдналася до схем сортової 
сертифікації регламентованих ОЄСД, стала членом ISTA і UPOV та інших 
провідних міжнародних організацій.

М.М. Гаврилюк є автором понад 160 наукових праць, зокрема 2 підруч-
ники, 9 книг. Ним започатковано видання серії книг «Основи насінництва 
та насіннєзнавства». Упродовж десяти років був членом Президії Міждер-
жавної асоціації «Насіння» країн СНД, з 2008 до 2021 р. – член Президії 
НААН. Обрано дійсним членом (академіком) у 2007 р.

Має почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства 
України» (2003). Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів 
України (1999), верховної Ради України (2010), численними відзнаками 
Президії НААН та НАН України, Міністерства аграрної політики Украї-
ни, обласних державних адміністрацій тощо. Удостоєний премії НААН 
«За видатні досягнення в аграрній науці», лауреат премії НАН України 
ім. в.Я. Юр’єва.

Село було для академіка М.М. Гаврилюка не просто територією, а час-
тиною повсякденного життя і турботи. вважав, що для досягнення життє-
вого успіху потрібно завжди намагатися бути кращим.

Пішов із життя 10 вересня 2021 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГАДЗАЛО
Ярослав 

Михайлович  
Вчений у галузі захисту рослин,  

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, Президент НААН (з 2014), 

академік НААН (2007)

Народився 3 серпня 1958 р. у с. Артищів Городоцького району Львів-
ської області.

Закінчив вишняківський радгосп-технікум (1977). Після навчання пра-
цював агрономом-меліоратором у колгоспі «Зоря» Городоцького району 
Львівської області. Упродовж 1978–1983 рр. навчався на факультеті за-
хисту рослин в Українській Ордена Трудового червоного Прапора сіль-
ськогосподарській академії (нині – Національний університет біоресурсів 
і природокористування України), який закінчив з відзнакою. З 1983 по 
1986 р. – аспірант Української сільськогосподарської академії. 

У 1986 р. захистив дисертацію на тему: «Агробіологічне обґрунтуван-
ня інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у південно-
західному Лісостепу і Поліссі України» на здобуття наукового ступеня 
кандидата сільськогосподарських наук. 

Упродовж 1986–1987 рр. працював асистентом кафедри загальної ен-
томології і зоології УСГА. Наступні три роки був заступником голови 
колгоспу ім. Леніна Городоцького району у с. Завидовичі Львівської об-
ласті. З 1990 р. – перший заступник генерального директора агрокомбіна-
ту «Городоцький», а з 1991 по 1994 р. – начальник Управління сільського 
господарства і продовольства Городоцького району Львівської області. У 
1994–1995 рр. – голова Городоцької районної Ради народних депутатів, 
голова виконкому; у 1994–1998 рр. – депутат Городоцької районної ради 
Львівської області; у 1994–2006 рр. – депутат Львівської обласної ради; 
у 1995–1998 рр. – голова Городоцької районної державної адміністрації 
Львівської області. 

У 1996 р. проходив стажування за програмою з міжнародного агробіз-
несу і менеджменту в Агенції міжнародного розвитку США (вашингтон, 
Лексінгтон). 
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Упродовж 1998–2000 рр. – заступник голови Львівської облдержадміні-
страції. 

У 1999 р. у Національному аграрному університеті захистив дисертацію 
на тему: «Агробіологічні обґрунтування інтегрованого захисту ягідних на-
саджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України» 
на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. 

У 2001 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри біології. У 2002 р. – 
обрано членом-кореспондентом УААН по відділенню рослинництва зі 
спеціальності захист рослин; у 2004 р. – присвоєно вчене звання профе-
сора кафедри ентомології. У 2007 р. обрано дійсним членом (академіком) 
УААН (відділення рослинництва, зі спеціальності захист рослин). 

 У 2008 р. – присвоєно звання почесного професора Національного 
аграрного університету.

У 2000–2001 рр. – перший заступник голови Львівської облдержадміні-
страції; в 2000–2004 рр. – голова Державної екзаменаційної комісії із за-
хисту дипломних робіт студентами факультету захисту рослин Національ-
ного аграрного університету; у 2001–2004 рр. – член Державної комісії з 
проведення в Україні адміністративної реформи; у 2001–2002 рр. – голо-
ва Львівської обласної ради; у 2002–2006 рр. – перший заступник голови 
Державного комітету України з водного господарства; у 2002–2006 рр. – 
завідувач кафедри ентомології імені проф. М.П. Дядечка Національного 
аграрного університету; у 2002–2017 рр. – професор кафедри ентомології 
імені проф. М.П. Дядечка Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України; у 2004–2006 рр. – член науково-технічної ради 
Держводгоспу України. Експерт вАК України з агрономії та лісового гос-
подарства; у 2007–2010 рр. – заступник міністра аграрної політики Украї-
ни; у 2013–2014 рр. – віце-президент Національної академії аграрних наук 
України; у 2014 р. – член Президії Національної академії аграрних наук 
України. 

З 8 серпня 2014 р. і донині – Президент Національної академії аграрних 
наук України. 

Автор близько 190 наукових праць.
Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господар-

ства України» (1997). Нагороджений орденами «За заслуги» III (1999) та 
II ступенів (2010); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000); 
Державною премією України в галузі науки і техніки за цикл наукових 
праць «Система сертифікованого виноградного розсадництва України» 
(2016); орденом Христа Спасителя Української Православної Церкви Ки-
ївського Патріархату і орденом Святого апостола Андрія Первозванного 
II ступеня (2017); пам’ятною ювілейною медаллю «100 років Національ-
ної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (1917–2017)» (2017); 
орденом Святого Архістратига Михаїла Української Православної Церкви 
Київського Патріархату (2018). 
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГАйДУЦЬКИй
Павло  

Іванович 
Вчений у галузі аграрної економіки, 

доктор економічних наук, професор,
академік НААН (1995)

Народився 6 серпня 1950 р. у с. Берем’яни Тернопільської області. 
У 1972 р. закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут, 

економіст. Проходив навчання і стажування тривалістю від одного до п’яти 
тижнів з отриманням сертифікатів з питань економічної політики у 16-ти 
країнах ОЕСР на 24-х курсових проєктах. 

Працював у колгоспі (1968), у районному управлінні сільського госпо-
дарства на Тернопільщині (1972–1975), у Міністерстві сільського господар-
ства – старшим економістом, начальником відділу, заступником начальника 
управління (1976–1985), у вищій школі управління АПК – завідувачем ка-
федри, проректором з наукової роботи (1986–1990), в Українській академії 
аграрних наук – начальником відділу, академіком-секретарем відділення 
економіки (1991–1992), в Адміністрації Президента України – завідувачем 
відділу економічної політики (1993), у Кабінеті Міністрів України – завід-
увачем відділу економічних реформ (1994), Головою Держкомзему Украї-
ни (1995), Міністром сільського господарства і продовольства України 
(1996), заступником з економічної політики Глави Адміністрації Прези-
дента Украї ни (1997–2005), Радником Президента України (2006), Радни-
ком Прем’єр-міністра України (2007), заступником голови правління банку 
«Аркада» (2008), директором Інституту стратегічних оцінок (2009–2021). 

Кандидатську (1976) і докторську (1990) дисертації захистив у Київ-
ському інституті народного господарства за спеціальністю 08.00.12 – об-
лік, контроль, аналіз. З 1990 р. – доцент, а з 1991 р. – професор з економіки 
сільського господарства. 

У 1993 р. обрано членом-кореспондентом, а в 1995 р. – дійсним членом 
(академіком) НААН відділення економіки. 

Напрями наукової діяльності – економіка АПК, земельна та аграрна ре-
форма, економічний механізм господарювання. 
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Наукова спадщина: опублікував понад 300 наукових праць, з них по-
над 50 монографій, зокрема понад 20 одноосібних. Організував видання і 
чотириразове перевидання книги «Україна за роки незалежності» (2000–
2004 рр.). Опублікував фундаментальні праці «НеЗалежна економіка Украї-
ни» (2014), «Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні» (2015), «Незабуті ре-
форми в Україні» (2017), «Я завжди з Україною! Л. Кучма» (2018), «Біль за 
Україну» (2019), «Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні» (2020). 

Підготував кандидатів наук – 14, докторів наук – 6. 
Лауреат премії НАНУ ім. М. Туган-Барановського (1994), заслужений 

діяч науки і техніки України (1998), нагороджений орденом «За заслуги» 
ІІІ (2000), ІІ (2002) і І (2004) ступенів. 
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ГЕРАСИМЕНКО 
віктор 

Григорович 
(1937–2009)  

Вчений у галузі ветеринарної медицини, 
сільськогосподарської екології, біотехнології, 

біохімії, доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (2002)

Народився 5 квітня 1937 р. у с. Плоське Хойнівського району Гомель-
ської області (Білорусь).

Закінчив з відзнакою у 1960 р. ветеринарний факультет Білоцерківського 
сільськогосподарського інституту, у 1970 р. – з відзнакою біологічний факуль-
тет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за фахом біохімія.

Упродовж 1960–1963 рр. – завідувач ветеринарної дільниці, старший, 
головний ветлікар радгоспу «Городецький» володимирецького району Рів-
ненської області, викладач Острозької сільськогосподарської школи на Рів-
ненщині, 1963–1968 рр. – аспірант кафедри фізіології і патології Білоцер-
ківського сільськогосподарського інституту, асистент кафедри акушерства 
і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та асистент кафедри 
органічної і біологічної хімії. У 1976 р. його було обрано за конкурсом на 
посаду доцента цієї кафедри; у 1978 р. – проректор з навчальної роботи 
Біло церківського державного аграрного університету. У 1980–1991 рр. був 
у складі бюро наукової ради АН СРСР з питань районування та картографу-
вання території СРСР за мікроелементним складом ґрунтів, членом спеці-
алізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Львівському 
зооветеринарному інституті. У 1991 р. його обрано академіком-секретарем 
відділення тваринництва і ветеринарної медицини (до травня 1991 р.). Пра-
цював головою експертної ради з питань фізіології і біохімії тварин УААН. 
Упродовж 1991–1996 рр. – член бюро відділення тваринництва і ветери-
нарної медицини УААН, науково-методичної ради Мінагропрому України. 
У 1992 р. очолив міжкафедральну, а потім проблемну науково-дослідну 
еколого-біотехнологічну лабораторію. У 1996 р. в.Г. Герасименко – дирек-
тор Науково-дослідного інституту екології і біотехнології у тваринництві, 
який було створено на базі кафедри годівлі та проблемної науково-дослідної 
лабораторії Білоцерківського державного аграрного університету, голова 
вченої ради із захисту докторських дисертацій з біотехнології.
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У 1967 р. у Білоцерківському сільськогосподарському інституті захис-
тив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенез и последствия алимен-
тарной дистрофии у крупного рогатого скота». У 1982 р. у Львівській дер-
жавній ветеринарній академії – докторську дисертацію на тему: «влияние 
различных уровней минерального питания на биохимические показатели 
и продуктивность животных»; доктор біологічних наук з 1983 р. вчене 
звання професора йому присвоєно у 1994 р. Започаткував викладання біо-
технології на факультеті ветеринарної медицини БДАУ (1988), під його ке-
рівництвом розроблено базову навчальну програму з цієї дисципліни.

Основними напрямами наукових досліджень вченого були: створення 
безвідхідних технологій; підвищення коефіцієнта біоконверсії поживних 
речовин; розробка технологій упровадження наукомісткої біотехнологіч-
ної продукції, розробки щодо одержання і промислового виробництва віт-
чизняних препаратів протианемічної дії з антиоксидантними та імуномо-
делювальними властивостями.

важливим у наукових розробках ученого є природоохоронна спрямова-
ність у визначенні залежності стану тваринного організму від рівня важ-
ких металів у міграційному ланцюзі ґрунт – рослинність – тваринний ор-
ганізм. Для запобігання міграції важких металів і збереження екологічної 
рівноваги з метою одержання екологічно чистої продукції рекомендовано 
науково обґрунтоване внесення у ґрунт відходів тваринництва, еквівалент-
не максимальному виносу з рослинницькою продукцією важких металів-
мікроелементів, а також вилучення деяких важких металів-токсикантів, 
що містяться в комахах, за допомогою природних сорбентів-цеолітів.

Розроблено технології одержання і пілотного виробництва препаратів Ку-
фер, ферокол, Біомет, Полімет, Полімет-в12, Полімет-Селен та вітамет.

Опубліковано 188 наукових праць, зокрема 5 монографій, підручників, 
навчальних посібників, має 3 патенти. 

Підготував 1 доктора та 8 кандидатів наук. 
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, у 2002 р. – дійсним 

членом (академіком) УААН (біохімія, біотехнологія, годівля).
в.Г. Герасименко був заступником директора науково-методичної ради 

наукметодцентру аграрної освіти МАП України, членом науково- методич-
ної комісії з біотехнології МОН України, наукової ради з проблем агробі-
отехнології при Президії УААН, входив до складу навчально-методичної 
комісії з виховної роботи МАП України, спеціалізованої вченої ради із за-
хисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціаль-
ності біохімія в Національному аграрному університеті (нині – Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України). 

У 1995 р. йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і 
техніки України, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2001), 
медаллю, знаком «відмінник освіти України» (1998).

Помер 3 листопада 2009 р.
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ГЛАДІй
Михайло

васильович 
Вчений у галузі аграрної економіки, 

доктор економічних наук, професор,
академік НААН (2002)

Народився 6 листопада 1952 р. у с. Стрілків Стрийського району Львів-
ської області.

У 1975 р. закінчив Омський державний ветеринарний інститут, отри-
мав кваліфікацію ветеринарного лікаря. З 1975 по 1979 р. працював го-
ловним ветеринарним лікарем радгоспу «венгеровський» Новосибірської 
області РСфСР. У 1979 – 1981 рр. – директор зонального риборозплідника 
«Стрий», з 1981 р. – голова правління колгоспу ім. Леніна Стрийського 
району, з 1985 р. – директор радгоспу-комбінату «Стрийський» Львівської 
області.

М.в. Гладій обіймав такі посади: з 1987 р. – генеральний директор Агро-
комбінату «Стрий», з 1990 р. – голова Стрийського райвиконкому Львів-
ської області, з 1992 р. – заступник голови Львівської обласної державної 
адміністрації, з 1996 р. – начальник відділу з питань АПК Кабінету Міні-
стрів України, з 1997 р. – голова Львівської обласної державної адміністра-
ції. 1999 р. – віце-прем’єр-міністр Кабінету Міністрів України і міністр 
аграрної політики України, 2001 р. – голова Львівської обласної держав-
ної адміністрації. У 2002 р. обраний народним депутатом верховної Ради 
України IV і V скликань. З 2009 р. – начальник Південно-Західної регіо-
нальної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду 
на державному кордоні України і транспорті. З 2013 по 2014 р. – ректор 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біо-
технології ім. С.З. Ґжицького, з 2014 по 2017 р. – директор Інституту роз-
ведення і генетики тварин імені М.в. Зубця. У 2017 р. – віце-президент 
НААН, а з 2018 р. – перший віце-президент НААН.

У 1999 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 2002 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН за спеціальністю економіка сільського госпо-
дарства і АПК.
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Значним є внесок ученого у реалізацію сучасних наукових досягнень 
щодо докорінної перебудови організаційно-правових форм господарюван-
ня, соціально-економічних і земельних відносин на селі.

Ним підготовлено пропозиції до законів України «Про державний зе-
мельний кадастр», «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції», 
до 43 проєктів законів України – «Про розвиток виробництва та споживан-
ня біологічних палив», «Про органічне виробництво» тощо. Автор і спів-
автор 34 пропозицій, наданих урядовим структурам.

М.в. Гладій – голова Науково-координаційної ради з питань діяльності 
міжрегіональних наукових центрів НААН; голова вченої ради Інституту 
розведення і генетики тварин імені М.в. Зубця НААН; керівник з вико-
нання ПНД № 31 НААН «Генетичне поліпшення сільськогосподарських 
тварин, їх відтворення та збереження різноманіття» («Генетика, збережен-
ня та відтворення біоресурсів у тваринництві») та голова Координаційно-
методичної ради з її виконання.

член спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій за двома спеціальностями 03.00.15 – генетика 
та 06.02.01 – розведення та селекція тварин при Інституті розведення і ге-
нетики тварин імені М.в. Зубця НААН.

Очолює Наглядову раду Львівського НАУ і Національного універси-
тету харчових технологій. він – почесний професор Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України та Львівського на-
ціонального університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З. Ґжицького.

вчений брав участь у науковому обґрунтуванні окремих нормативно-
правових актів, спрямованих на реформування агропромислового комплек-
су України, фінансове оздоровлення галузі сільськогосподарського вироб-
ництва, розвиток інфраструктури аграрного ринку, стабілізацію ситуації на 
селі; розроблення концептуальних засад теоретичних і практичних аспек-
тів економіки сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до 
ринкової економіки, методичних підходів, критеріїв та показників оцінки 
ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема галузі тварин-
ництва, та комплексу заходів, спрямованих на його подальший розвиток.

Діяльність М.в. Гладія на засадах громадської діяльності почесного пре-
зидента всеукраїнської громадської організації Національної сільськогос-
подарської палати України, голови наукової Наглядової ради Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З. Ґжицького зосереджувалася на впровадженні науково обґрунтованих 
методів роботи громадських структур у співпраці з сільськими громадами 
та органами місцевого самоврядування.

За його участі розроблено організаційні заходи щодо утворення Євро-
пейського фонду розвитку українського села на основі співпраці з Євро-
пейським фондом розвитку польського села та структур Євросоюзу.
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Обіймаючи посаду першого віце-президента НААН, здійснює науково-
організаційну координацію діяльності трьох галузевих відділень Акаде-
мії – відділення аграрної економіки і продовольства, відділення зоотехнії 
та відділення ветеринарної медицини. Зосереджував увагу на визначенні 
параметрів стратегічного розвитку аграрного сектору економіки України, 
необхідності забезпечення конкурентоспроможності аграрного ринку і зе-
мельних відносин, розв’язанні актуальних проблем сучасного тваринни-
цтва – висвітленні питань селекційно-племінної роботи; з’ясуванні меха-
нізмів забезпечення високої продуктивності, відтворювальної здатності і 
збереженості тварин; технологічного забезпечення виробництва продукції 
тваринництва високої якості, ветеринарного забезпечення підгалузей тва-
ринництва, підвищення їх ефективності у дослідних господарствах мережі 
НААН тощо.

вченим опубліковано понад 250 наукових праць, з яких 2 монографії 
одноосібні, у співавторстві підготовлено і видано 13 колективних моногра-
фій; 3 патенти, 8 методик та методичних рекомендацій. Наукові публікації 
стосуються проблем розвитку громадянського суспільства на селі за рин-
кової економіки, ведення сільськогосподарського виробництва та розвитку 
сільських територій.

За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва 
нагороджений орденами: Дружби народів (1989 р.), «За заслуги» III (1998) 
і II ступенів (2001), Святого Рівноапостольного князя володимира вели-
кого II ступеня (1999, УПЦ КП), вищою нагородою Бразилії  – орденом 
Сонця (2000 р.), вищою нагородою ватикану – Командорським хрестом 
ордена святого Григорія великого (ватикан, 2001); Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України (2002), Почесною грамотою верховної Ради 
України (2003); присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сіль-
ського господарства України» (2006), лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2020). 
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ГОЛІК
віктор 
Степанович
(1937–2010) 

Вчений у галузі селекції і насінництва
 зернових культур (пшениці),  
доктор сільськогосподарських наук, 
академік НААН (1995)

Народився 30 вересня 1937 р. у м. Харкові.
У 1961 р. закінчив агрономічний факультет Харківського сільськогоспо-

дарського інституту ім. в.в. Докучаєва.
впродовж 1961–1963 рр. – агроном з насінництва у радгоспах Запо-

різької та Харківської областей; 1964–1967 рр. – аспірант Харківського 
сільськогосподарського інституту ім. в.в. Докучаєва за фахом селекція і 
насінництво; 1967–1973 рр. – молодший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник; 1973–2003 рр. – завідувач лабораторії селекції ярої 
пшениці Інституту рослинництва ім. в.Я. Юр’єва УААН; з 2003 р. – го-
ловний науковий співробітник. У 1993–1998 рр. в.С. Голік був головою 
спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій 
Інституту рослинництва ім. в.Я. Юр’єва.

У 1967 р. у Харківському сільськогосподарському інституті ім. в.в. До-
кучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Мінливість сортів 
озимої пшениці в залежності від умов вирощування». У 1975 р. йому при-
своєно звання старшого наукового співробітника.

У 1987 р. в Інституті рослинництва ім. в.Я. Юр’єва захистив докторську 
дисертацію на тему: «Методи і результати створення ярої пшениці інтен-
сивного типу».

Основним напрямом наукової діяльності вченого було дослідження із 
селекції пшениці ярої м’якої та твердої, які він проводив з 1969 р., а також 
розробка питань насінництва й агротехніки пшениці ярої.

в.С. Голіком теоретично обґрунтовано, розроблено й апробовано схему 
селекції пшениці ярої, яка дала змогу на всіх етапах селекційного процесу 
виділяти форми з високим рівнем господарськи цінних ознак.

Ним уперше розроблено й апробовано схему селекції пшениці ярої з 
урахуванням ґрунтово-кліматичних умов Лісостепу України, що суміща-
ють високу продуктивність з іншими ознаками.
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вперше розроблено напрям у селекції пшениці ярої твердої – поєднання 
високих макаронних і хлібопекарських властивостей та створено відпо-
відно 6 сортів такої пшениці: Харківська 5, Харківська 13, Харківська 15 
(визнана національним стандартом для степової зони), Харківська 29, Хар-
ківська 31, Харківська 43.

Під керівництвом і за безпосередньою участю в.С. Голіка створено і 
передано на державне сортовипробування 45 сортів пшениці ярої м’якої та 
твердої, з яких 21 занесено у Державний реєстр сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, а також у Реєстр сортів рослин Росії.

в.С. Голік був субкоординатором з проблем селекції пшениці ярої в 
Україні; членом секції сільське господарство Комітету по державних пре-
міях України; членом експертної ради вАК України; членом спеціалізова-
ної ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті 
рослинництва ім. в.Я. Юр’єва.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографії із селекції 
пшениці ярої твердої і 2 словників по пшениці. Отримав 21 авторське сві-
доцтво.

Наукову діяльність в.С. Голік поєднував із педагогічною роботою.
Ним підготовлено 3 кандидатів сільськогосподарських наук.
Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН, а у 1995 р. – дійсним 

членом (академіком) УААН відділення рослинництва.
в.С. Голік був головним редактором міжвідомчого тематичного науко-

вого збірника «Селекція і насінництво».
Селекційні розробки вченого відзначено срібною медаллю вДНГ СРСР, 

йому присвоєно звання кращого винахідника сільського господарства 
СРСР (1984, МСГ СРСР).

Помер 2 лютого 2010 р.
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ГОЛОвКО 
Анатолій
Миколайович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,
 доктор ветеринарних наук, професор,
академік НААН (2007)

Народився 4 вересня 1961 р. у с. Жовтнева Готня Борисівського району 
Бєлгородської області (Російська федерація).

У 1978 р. закінчив школу, у 1978–1983 рр. навчався в Харківському зоо-
ветеринарному інституті на ветеринарному факультеті. Після закінчення 
з відзнакою кілька місяців працював ветеринарним лікарем у багатопро-
фільному радгоспі «Борисовський» Бєлгородської області. З листопада 
1883 р. по травень 1985 р. служив у лавах Збройних сил Радянського Сою-
зу. З травня 1985 р. А.М. Головко був на посаді завідувача лабораторії вет-
санекспертизи № 5 м. Харкова.

Упродовж 1985–1989 рр. навчався на очному відділенні аспірантури 
Українського науково-дослідного інституту експериментальної ветеринарії 
УААН (м. Харків). У квітні 1989 р. успішно захистив дисертацію на здобут-
тя наукового ступеня кандидата ветеринарних наук на тему: «Алгезивный 
антиген К99 у патогенных для телят эшерихий и его иммуногенные свой-
ства» у Білоруському науково-дослідному інституті експериментальної 
ветеринарії ім. С.М. вишелеського. Після закінчення аспірантури А.М. Го-
ловко з січня 1989 р. по грудень 2000 р. працював у тому самому інституті 
(нині – ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної меди-
цини» НААН) на посадах молодшого, старшого наукового співробітника 
та завідувача сектору.

З 1996 р. А.М. Головко був завідувачем лабораторії вивчення інфекцій-
них хвороб молодняку ІЕКвМ УААН та захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора ветеринарних наук на тему: «Засоби діагности-
ки та специфікації профілактики колібактеріозу телят на основі факторів 
патогенності збудника».

У 1999 р. А.М. Головка було призначено на посаду заступника директо-
ра з наукової роботи ІЕКвМ УААН.
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З грудня 2000 р. по березень 2006 р. А.М. Головко – директор Державно-
го науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів 
(ДНКІБШМ) Міністерства аграрної політики України.

За ініціативою вченого проводилася значна наукова робота з удоскона-
лення системи та методів стандартизації ветеринарних імунобіологічних 
засобів. З метою її ефективного виконання у 2003 р. на базі інституту було 
створено Технічний комітет № 140 «ветеринарні імунобіологічні препа-
рати» Держспоживстандарту України. Завдяки його наполегливості при 
інституті у 2005 р. було відкрито аспірантуру за спеціальністю 16.00.03 – 
ветеринарна мікробіологія та вірусологія, в якій навчається 30 аспірантів 
та 15 здобувачів наукового ступеня. 

У 2002 р. присвоєно вчене звання професора. 
У 2002 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 2007 р. – дійсним 

членом (академіком) УААН (відділення ветеринарної медицини та зоотех-
нії, за напрямом біологія, стандартизація та якість ветеринарних препара-
тів). 

У березні 2006 р. було обрано віце-президентом УААН, а у грудні 2010 р. 
призначено першим віце-президентом НААН.

На посадах віце-президента та першого віце-президента НААН (2006–
2011), А.М. Головко активно займався питаннями реформування системи 
організації удосконалення та наукових досліджень і пошуком ефектив-
них механізмів впровадження наукових розробок. За його ініціативою в 
структурі Академії було створено відділення переробки і зберігання сіль-
ськогосподарської сировини та якості харчової продукції і управління 
інтелектуальної власності, маркетингових досліджень та інформаційно-
консалтингового забезпечення.

З квітня 2011 р. по серпень 2012 р. А.М. Головко очолював Державний 
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, 
а з серпня 2012 р. по квітень 2013 р. працював директором Державного 
науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи Міністерства аграрної політики та продовольства 
України. З квітня 2013 р. знову очолив Державний науково-контрольний 
інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів.

А.М. Головко проводить плідну міжнародну та громадську діяльність. 
він був генеральним секретарем Комісії з біологічних стандартів Міжна-
родного епізоотичного бюро (2003–2006), головою секції координаційної 
ради із наукового співробітництва в галузі ветеринарії країн СНД, членом 
Президії УААН, головою експертної ради вищої атестаційної комісії Украї-
ни за спеціальностями зоотехнія і ветеринарна медицина (2006–2010), чле-
ном колегії Міністерства аграрної політики (2010). 

Нині – голова Науково-методичної ради Держпродспоживслужби Украї-
ни, голова експертної ради Державної атестаційної комісії МОН України, 
член Міжвідомчої комісії з біобезпеки та біозахисту при Раді національ-
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ної безпеки та оборони України. входить до складу Державної фармако-
логічної комісії ветеринарної медицини, колегії Держпродспожив служби 
України. 

Брав активну участь у формуванні нормативно-законодавчої бази вете-
ринарної медицини України: зокрема Закону України «Про ветеринарну 
медицину», «Програми розвитку виробництва засобів захисту тварин на 
основі сучасних технологій на 2001–2005 рр.», галузевих програм з лікві-
дації сказу та хвороби Ауєскі, «Концепції реформування і розвитку аграр-
ної освіти та науки на 2011–2015 рр.».

Наукові роботи А.М. Головка присвячені розробці технологій виробни-
цтва вакцин, лікувально-профілактичних та діагностичних засобів, науко-
вих основ організації сучасного вітчизняного виробництва ветеринарних 
препаратів на основі принципів GМP. 

Автор 426 наукових праць, зокрема 11 монографій. Наукові винаходи 
захищено 3 авторськими свідоцтвами та 72 патентами. Під науковим керів-
ництвом А.М. Головка підготовлено 7 докторів і 16 кандидатів ветеринар-
них та біологічних наук.

За значні досягнення у галузі ветеринарної науки А.М. Головку присвоє-
но почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». він двічі ла-
уреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (1995, 2007), 
має Подяку Кабінету Міністрів України (2002), трудову відзнаку Міністер-
ства аграрної політики України «Знак Пошани» (2003). Удостоєний Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт з діагностики 
і профілактики високопатогенного грипу птиці (2009).
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ГОЛОвКО 
валерій

Олексійович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,

доктор ветеринарних наук,
академік НААН (2007)

Народився 25 лютого 1950 р. у с. Старомихайлівка Марийського району 
Донецької області.

У 1972 р. закінчив Харківський зооветеринарний інститут за фахом ве-
теринарний лікар.

Працював на виробництві головним ветеринарним лікарем колгоспу 
ім. Свердлова на Бєлгородщині та в радгоспі «Дергачівський» і тресті 
«Харківживпром» на Харківщині. У 1986 р. закінчив вищу партійну шко-
лу при ЦК КПУ, працював інструктором Харківського обкому КПУ, секре-
тарем парткому обласного агропромислового комплексу. З 1989 р. – ди-
ректор Української дослідної станції шовківництва, а з 1990 р. – директор 
Інституту шовківництва УААН (м. Мерефа, Харківська область), з березня 
2001 р. – ректор Харківського зооветеринарного інституту, а з листопада 
2001 р. – ректор Харківської державної зооветеринарної академії, завіду-
вач кафедри ветеринарного менеджменту.

У 1988 р. у Казанському ветеринарному інституті ім. Баумана захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Гострі респіраторні захворювання ве-
ликої рогатої худоби в промислових комплексах», а у 1996 р. в Національ-
ному аграрному університеті – докторську дисертацію на тему: «Стійкість 
шовковичного та дубового шовкопрядів до хвороб і несприятливих факто-
рів середовища». У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора.

в.О. Головко є засновником абсолютно нового напряму в науці – ним 
і його учнями було створено основи інфекційної патології шовкопрядів і 
вивчено механізм їхнього імунітету, розроблено нові системи підтримання 
їхньої резистентності до несприятливих умов навколишнього середовища, 
впроваджено у виробництво засоби і методи діагностики, профілактично-
го оздоровлення об’єктів шовківництва. Ці напрями отримали визнання на 
міжнародному рівні.
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Під керівництвом в.О. Головка в Інституті шовківництва УААН викона-
но роботи, які є першими у світовій практиці шовківництва комплексними 
дослідженнями з розробки технологічних і прикладних основ промислово-
го та племінного шовківництва.

вчений успішно працював і продовжує плідно працювати в напрямі 
профілактики і боротьби з інфекційними хворобами тварин. Після обран-
ня ректором Харківської державної зооветеринарної академії під його ке-
рівництвом було створено міжкафедральну науково-дослідну лабораторію 
із вивчення нейроінфекцій, гепаральних патологій і лейкозу тварин. У цій 
лабораторії створено вітчизняні вакцини проти хвороб Тешена і Ауєскі 
свиней, розроблено нові системи діагностики септаріозу, цитологічних Аg 
+ ЯОР варіант діагностики лейкозу.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема 15 монографій, 5 підручників, 
7 довідкових посібників, 10 методичних рекомендацій, 17 патентів та ав-
торських свідоцтв на винаходи.

Під науковим керівництвом в.О. Головка підготовлено 3 докторів та 
7 кандидатів наук.

Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, у 2007 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН за напрямом ветеринарна мікробіологія та ві-
русологія.

Обраний дійсним іноземним професором Шеньсійського інституту 
шовківництва Китаю, академіком Міжнародної академії наук національ-
ного прогресу та Міжнародної академії наук екологічних проблем, почес-
ним доктором Інституту шовківництва Болгарії, почесним професором 
Московської державної академії ветеринарної медицини та біотехнології 
ім. К.І. Скрябіна. він – член Міжнародної комісії із шовківництва при 
ООН, а в 2000 р. Кембриджським Біографічним центром Англії йому при-
своєно почесне звання Людина року – 2000.

в.О. Головко нагороджений «Знаком Пошани» (2003) та орденом Святої 
Софії (2003).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГОРОвА
Тамара 

Корніївна 
(1948–2019)

Вчений у галузі селекції  
і насінництва овочевих  

та баштанних культур, 
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН (2002)

Народилася 27 травня 1948 р. у м. вознесенську Корм’янського району 
Гомельської області.

Закінчила в 1975 р. біологічний факультет Харківського державного уні-
верситету ім. О.М. Горького за спеціальністю генетика і цитологія.

Упродовж 1972–1984 рр. – старший лаборант, молодший науковий співро-
бітник, 1984–1998 рр. – старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії, 1998–2000 рр. – завідувач відділу, 2000–2001 рр. – заступник директора з 
наукової роботи, з 2001 р. – директор Інституту овочівництва і баштанництва 
УААН, 2004 р. – завідувач лабораторії селекції коренеплідних і малопошире-
них рослин, 2007 р. – головний науковий співробітник лабораторії селекції 
коренеплідних і малопоширених рослин, 2010 р. – головний науковий спів-
робітник лабораторії селекції дворічних і малопоширених культур.

в Інституті рослинництва ім. в.Я. Юр’єва захистила кандидатську ди-
сертацію на тему: «Исходный материал для селекции салата в лесостепной 
зоне Украины» за спеціальністю 06.04.05 – селекція і насінництво (1982).

У 1992 р. їй присвоєно звання старшого наукового співробітника.
У Національному аграрному університеті (м. Київ, 1995) захистила доктор-

ську дисертацію на тему: «Ефективність методів селекції коренеплідних і зе-
ленних овочевих рослин» за спеціальністю 06.04.05 – селекція і насінництво.

У 2000 р. їй присвоєно вчене звання професора.
Коло наукових інтересів Т.К. Горової включало селекцію, генетику, ци-

тологію, біотехнологію, молекулярну біологію, насінництво і насіннєзнав-
ство овочевих та баштанних культур.

Наукова діяльність Т.К. Горової була спрямована на вирішення теоре-
тичних питань щодо формування генофонду овочевих культур, визначення 
мінливості їхніх класифікаційних ознак та виявлення генетичних джерел 
для створення нових конкурентоспроможних, стійких проти хвороб, з ви-
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соким адаптивним потенціалом сортів і гібридів F1 із застосуванням біотех-
нологічних методів, генно- і клітинно-інженерних технологій. Ці розробки 
було залучено до селекційного процесу створення 90 сортів і гібридів та 
85 ліній овочевих, коренеплідних і малопоширених культур.

Т.К. Горова є автором 605 наукових праць, зокрема 30 методичних реко-
мендацій, 32 національних ДСТУ (на свіжі овочі й технологію вирощуван-
ня), 10 монографій, 7 класифікаторів на вОС, 7 каталогів джерел, 24 патен-
ти на винаходи та корисні моделі.

Під її керівництвом захищено 17 кандидатських і 2 докторських дисер-
тацій.

у 1999 р. обрана членом-кореспондентом УААН, у 2002 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН відділення рослинництва (селекція).

Т.К. Горова тісно співпрацювала з Університетом Медісон (США), Інсти-
тутом овочівництва (Польща), Інститутом овочівництва (Китай), всесвітнім 
генетичним банком (Італія), Центром з генетичних ресурсів (Нідерланди).

З 1996 по 2001 р. та з 2011 по 2015 р. вона була членом експертної ради 
«Агрономії і лісового господарства» вАК України (ДАК МОН України) 
щодо присудження наукових ступенів доктора і кандидата сільськогоспо-
дарських наук.

У 1996–2019 рр. Т.К. Горова – член спеціалізованої вченої ради із захис-
ту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті овочівництва 
і баштанництва НААН, член методичної комісії із селекції і насінництва 
овочевих та баштанних культур, член редколегії міжвідомчого тематично-
го наукового збірника «Овочівництво і баштанництво».

Нагороджена дипломами та срібною медаллю вДНГ (1986), нагрудним зна-
ком «винахідник СРСР» (1986), почесними грамотами УААН, НАН України, 
Державної комісії з випробування та охорони сортів рослин, подяками облас-
ної і районної держадміністрацій, іменним годинником, почесними грамотами 
і подяками у номінації «Селекціонер року» і «Письменник року». вона була 
лауреатом Премії НАН України ім. в.Я. Юр’єва (1996), лауреатом регіональ-
ного рейтингу «Харків’янин – 2001», Людина року – 2003 м. Мерефи, депу-
татом Мереф’янської міської Ради VІІ скликання (2001). Нагороджена медал-
лю «ветеран праці» (2003), дипломом «Professional Women’s Aolvisory Board, 
2004». За вагомий внесок у розвиток науки та практики овочівництва і ба-
штанництва її наукові розробки відмічено Почесною відзнакою УААН (2008). 
Нагороджена почесною грамотою Міністерства аграрної політики України 
(2010), нагрудним знаком «За заслуги перед містом» від Мереф’янської місь-
кої Ради (2015). Була лауреатом премії Національної академії аграрних наук 
України «За видатні досягнення в аграрній науці» за цикл наукових розробок 
«Селекційно-генетичний потенціал сортів і агробіологічні засади підвищення 
продуктивності та якості основних і малопоширених овочевих рослин».

Померла 1 квітня 2019 p., похована у с. Утківка Харківського району 
Харківської області.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГОРОДНІй 
Микола

Михайлович 
Вчений у галузі агрохімії,  

агроекології та якості рослинницької продукції, 
доктор сільськогосподарських наук, професор,

академік НААН (1995)

Народився 29 липня 1936 р. у с. Топчіївка чернігівського району черні-
гівської області.

Закінчив у 1958 р. факультет агрохімії і ґрунтознавства Української сіль-
ськогосподарської академії (м. Київ).

Упродовж 1958–1961 рр. – завідувач районної агрохімічної лаборато-
рії (Дунаєвський район, Хмельницька область); 1961–1964 рр. – аспірант 
кафедри агрохімії Української сільськогосподарської академії, 1964–
1972 рр. – асистент, доцент кафедри агрохімії УСГА, з 1972 по 2006 р. – 
в.о. професора, професор, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції 
рослинництва ім. О.І. Душечкіна Національного аграрного університету, 
декан факультету агрохімії та ґрунтознавства Національного аграрного 
університету (м. Київ), директор НДІ агротехнологій та якості рослин-
ницької продукції НАУ (2002–2005).

У 1964 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «вплив мікроелементів Mn, в, Мо і їх по-
єднань на врожай та якість гречки».

Докторську дисертацію на тему: «Агрохимическое обоснование и пути 
повышения эффективности фосфорных и микроудобрений в условиях ин-
тенсивного земледелия Кубы» захищено в 1984 р. у всесоюзному науково-
дослідному інституті цукрових буряків (м. Київ).

У 1985 р. М.М. Городньому було присвоєно вчене звання професора. 
Основні здобутки включають наукові розробки з біоконверсії органічних від-
ходів, наукових основ використання добрив, оптимізації живлення рослин, 
відтворення родючості ґрунту, поліпшення якості продукції рослинництва, 
отримання нових добрив пролонгованої дії із синхронним ефектом, створен-
ня біодинамічних господарств та нових технологій вирощування овочевих 
культур, ведення точного землеробства. Усі вони теоретично і практично 
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впроваджуються читанням лекцій студентам, фПК та в господарствах зон 
Полісся і Лісостепу України.

Опубліковано 326 наукових праць, з них 10 монографій, 14 підручників 
та навчальних посібників для вНЗ, понад 25 авторських свідоцтв і патен-
тів.

Ученим підготовлено 3 докторів наук та 32 кандидати наук. 
Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН, у 1995 р. – дійсним 

членом (академіком) УААН відділення землеробства, меліорації та агро-
екології (агроекологія).

З 2007 р. – професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинни-
цтва НУБіП України.

Під керівництвом М.М. Городнього здійснюється міжнародне співробіт-
ництво з університетами штату Айова (США), Гентським Університетом 
(Бельгія), Університетом ім. Гумбальта (Берлін, Німеччина), Перуджа (Іта-
лія) та Сільськогосподарським інститутом Ангальт (м. Бернбург, Німеччи-
на), Університетом ім. Ломоносова і Тимірязєвською (м. Москва) та Біло-
руською сільськогосподарськими академіями.

вчений є академіком Нью-йоркської академії наук (1998) і Академії 
технологічної кібернетики України (1993). За вагомий особистий внесок у 
розвиток агропромислового комплексу, багаторічну сумлінну працю і до-
сягнення у науковій, навчальній та виховній роботі нагороджений Премі-
єю ім. Д.М. Прянишникова (1974), срібною медаллю за досягнуті успіхи 
у розвитку сільського господарства (1988), золотою медаллю за досягну-
ті успіхи у розвитку сільського господарства (1989), за науково-технічну 
розробку української комплексної системи переробки органічних відходів 
«Біо тех» – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996), 
медалями Жукова (1998), «ветеран праці» (1987), орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня (1998), «Знаком Пошани» (2001), Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2003), «За заслуги» ІІ ступеня (2004). М.М. Городній 
є заслужений працівник вищої школи України (1986), заслужений науко-
вий працівник НАУ (2004), «відмінник аграрної освіти та науки» І ступеня 
(2006). Має Почесну відзнаку УААН (2006).

його ім’я занесено до енциклопедій: «Провідні інтелектуали Світу» 
(2003), «Хто є хто у світі» (1999) і «Хто є хто у Києві» (2000).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГРИНИК
Ігор  

володимирович  
Вчений у галузі землеробства, 

доктор сільськогосподарських наук,
 професор, академік НААН (2010)

Народився 20 лютого 1970 р. у с. Хоросниця Мостиського району Львів-
ської області. 

вищу освіту отримав у Харківському державному аграрному універси-
теті ім. в.в. Докучаєва, який закінчив у 1992 р. за спеціальністю учений 
агроном. З 1992 р. – агроном-овочівник колгоспу «Авангард» чернігівської 
області. З 1995 по 1997 р. обіймав посади головного агронома і заступни-
ка голови агрофірми «Авангард», у 1997–1999 рр. – директора ДГ «Про-
грес» чернігівської державної сільськогосподарської дослідної станції, у 
1999–2006 рр. – директора чернігівського інституту агропромислового ви-
робництва. 

У 2006 р. обраний на посаду академіка-секретаря відділення наукового 
забезпечення трансферу інновацій УААН, у 2010 р. – в.о. віце-президента 
НААН. У 2011 р. – академік-секретар відділення наукового забезпечення 
трансферу інновацій НААН. У 2012 р. – директор Інституту садівництва 
НААН. У 2013–2014 рр. – перший віце-президент НААН. З 2014 р. і до-
нині – директор Інституту садівництва НААН. 

У 2000 р. в Інституті землеробства УААН захистив кандидатську ди-
сер тацію на тему: «вплив попередників та системи удобрення на врожай 
та якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся», у 2006 р. в Інституті 
агроекології УААН – докторську на тему: «Збалансований розвиток агро-
екосистем на прикладі чернігівської області». 

його теоретичні і практичні розробки присвячені розв’язанню проблем 
збалансованого розвитку екосистем чернігівщини. Для умов Полісся адап-
товано систему відтворення родючості ґрунту, запропоновано більш широ-
ке використання екологобезпечного «біологічного» азоту при вирощуванні 
сільськогосподарських культур. Під його керівництвом та за безпосеред-
ньою участю розроблено низку програм розвитку агропромислового ви-
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робництва чернігівщини: «Зерно чернігівщини», «Люпин», «М’ясне тва-
ринництво» та ін. 

У 2007 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 2010 р. – дійсним 
членом (академіком) НААН (відділення наукового забезпечення трансфе-
ру інновацій за напрямом наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва). Як досвідчений організатор наукових 
досліджень з питань трансферу інновацій в агропромислове виробництво 
України з 2006 р. здійснював керівництво науково-технічною програмою 
НААН «Науково-методологічні та організаційні засади маркетингу інно-
вацій та інноваційного провайдингу в АПв», виконання завдань якої за-
безпечувало випробування та адаптацію закінчених наукових розробок до 
умов регіонів, розробку і супровід інноваційних проєктів розвитку агро-
формувань. 

З 2011 р. основні наукові дослідження вченого пов’язані з розв’язанням 
проблем, які стосуються плодового та декоративного садівництва, зокрема 
розробки теоретичних основ та адаптивних екологічно безпечних техно-
логій виробництва садивного матеріалу, плодів та ягід у різних зонах пло-
дівництва України.

З 2012 р. обрано головою Експертної ради з агрономії та лісового гос-
подарства Міністерства освіти та науки України. він – експерт Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки з присудження Премії 
Президента України для молодих учених. 

З 2016 р. – голова Технічного комітету зі стандартизації № 179 «Про-
дукція садів, виноградників і виноробна продукція». 

З 2011 р. – головний редактор, з 2020 р. – заступник головного редактора 
фахового видання – міжвідомчого тематичного наукового збірника «Садів-
ництво».

І.в. Гриник підготував та опублікував 184 наукові праці, зокрема 15 мо-
нографій, 5 посібників. Має 24 патенти на винаходи та 3 патенти на ко-
рисні моделі. Автор 6 сортів вівса, 1 сорту тритикале, 2 сортів калини та 
3 сортів обліпихи. 

Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. 
він є науковим керівником докторанта. 

Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господар-
ства України» (2012). 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014). Має 
почесне звання «відмінник аграрної освіти і науки».

Нагороджений «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики Укра-
їни, Почесною грамотою УААН, Почесними відзнаками чернігівської обл-
держадміністрації та чернігівської облради. Двічі обирався депутатом Ко-
зелецької районної ради в чернігівській області (1998–2002, 2006–2010), 
один раз – депутатом чернігівської обласної ради (2002–2006).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГРИЦИНЯК 
Ігор 

Іванович
Вчений у галузі рибництва,  

доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН (2013)

Народився 23 вересня 1956 р. у с. Мавковичі Городоцького району 
Львівської області. 

У 1980 р. закінчив Львівський державний університет за кваліфікацією 
економіст. 

Трудову діяльність розпочав у 1977 р. у Львівському відділенні Інсти-
туту рибного господарства. За час роботи в рибному господарстві Ігор 
Іванович проявив себе висококваліфікованим спеціалістом, талановитим 
організатором виробництва і науки. За його участі дослідне господарство 
Львівського відділення Інституту рибного господарства було перетворене 
в міцну експериментальну базу рибогосподарської науки західної частини 
України, де успішно проводяться наукові дослідження і розробки як фун-
даментального спрямування на перспективу, так і прикладного характеру, 
що потребують прискореного впровадження у виробництво. З січня 2006 р. 
очолює Інститут рибного господарства НААН.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність 
використання нетрадиційних кормів у годівлі коропа» і отримав науковий 
ступінь кандидата сільськогосподарських наук, у 2008 р. – докторську на 
тему: «Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності ко-
ропів любінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів», з 
присудженням наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. У 
тому самому році присуджено наукове звання старший науковий співробіт-
ник. У 2010 р. його обрано членом-кореспондентом, а у 2013 р. – академі-
ком Національної академії аграрних наук України, у тому самому 2013 р. 
йому присвоєно звання професора. 

Наукові дослідження І.І. Грициняка присвячені розробленню та удо-
сконаленню ресурсоощадних технологій вирощування товарної риби і 
рибопосадкового матеріалу, високоефективних препаратів для профілак-
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тики, боротьби із захворюваннями і підвищення імунітету риб, питанням 
годівлі риб, вивченню можливості збагачення м’яса риб окремими мікро-
елементами, і в першу чергу йодом та селеном, за рахунок включення їх у 
корми для риб, веденню селекційної справи. внаслідок цілеспрямованої 
багаторічної роботи селекціонерами за участю вченого було виведено три 
нових внутрішньопорідних типи українських коропів, які мають високу 
продуктивність, стійкість до зимівлі і хвороб.  

За ініціативи Ігоря Івановича в Інституті рибного господарства НААН 
створено першу в країні спеціалізовану лабораторію молекулярної гене-
тики в рибництві, активно розвиваються дослідження, пов’язані з низько-
температурним зберіганням статевих продуктів господарсько-цінних, 
рідкісних і зникаючих видів риб різного походження, удосконалюються 
методи кріобіотехнологій. Також уперше створено кріобанк статевих про-
дуктів промислових і червонокнижних риб України. Значний інтерес на 
перспективу для аквакультури України являє очолюване І.І. Грициняком 
рибогосподарське освоєння представників сигових риб.

Матеріали дослідницької роботи І.І. Грициняка висвітлено у понад 330 
наукових працях, зокрема 16 монографіях та підручниках, 17 методичних 
рекомендаціях, а також статтях та тезах конференцій з актуальних проблем 
сучасного рибного господарства. Крім того, у його науковому доробку – 2 
авторських свідоцтва та понад 80 патентів у галузі рибного господарства.

Під його керівництвом захищено 9 дисертаційних робіт – 1 докторську 
та 8 кандидатських.

За досягнення в розвитку рибогосподарської науки І.І. Грициняку присво-
єне почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства Украї-
ни», «Почесний працівник рибного господарства», «Лідер агропромислового 
виробництва». він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом 
«Св. володимира», орденом «Архістратига Михаїла», орденом «Георгія-
Побідоносця», орденом «Христа-Спасителя», трудовою відзнакою «вете-
ран рибного господарства», Почесною грамотою ЦвК, Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, медаллю «За жертовність і любов до України» 
Патріарха Київського і всієї Русі-України філарета (УПЦ КП), Почесною 
грамотою верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським 
народом», орденом «честь вітчизни», медаллю «Народна шана українським 
науковцям» та іншими державними відзнаками.

Є членом Ради директорів з міжнародного співробітництва Мережі нау-
кових центрів аквакультури країн Східної і Центральної Європи (NACEE), 
колегії Державного агентства рибного господарства України, заступником 
головного редактора журналу «Рибогосподарська наука України», бере ак-
тивну участь в організації стажування українських спеціалістів у зарубіж-
них науково-дослідних установах і університетах. Під його керівництвом 
Інститут рибного господарства НААН співпрацює з понад 30 науковими 
установами 17 країн Європи, Азії та Америки.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГУДКОв                            
Ігор

Миколайович 
Вчений у галузі радіобіології та радіоекології, 

фізіології рослин, загальної екології,
доктор біологічних наук, професор, 

академік НААН (1999)

Народився 27 липня 1940 р. у с. Поздеки Кіровської області (Російська 
федерація). У 1947 р. родина переїхала в Україну, куди батько після демо-
білізації з лав Радянської Армії був направлений на роботу у Білоцерків-
ський сільськогосподарський інститут. І.М. Гудков у 1962 р. з відзнакою 
закінчив факультет ґрунтознавства і агрохімії Української сільськогоспо-
дарської академії. До 1964 р. за направленням працював на Миронівській 
селекційно-дослідній станції молодшим науковим співробітником агрохі-
мічної лабораторії. У тому самому році вступив до аспірантури Інституту 
фізіології рослин АН УРСР за спеціальністю радіобіологія.

З 1967 р. працював молодшим, старшим науковим співробітником від-
ділу біофізики та радіобіології. У 1979 р. був призначений заступником 
директора з наукової роботи, а у 1980 р. водночас обраний на посаду за-
відувача відділу фізіології живлення рослин, де працював до 1987 р. З ве-
ресня 1985 р. по квітень 1986 р. виконував обов’язки директора інституту. 
У серпні 1987 р. перейшов на роботу в Українську сільськогосподарську 
академію (нині – Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України), де заснував і до 2019 р. обіймав посаду завідувача кафедри 
радіобіології та радіоекології. Нині після об’єднання кафедр обіймає поса-
ду професора кафедри екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

У 1967 р. захистив кандидатську на тему: «фізіолого-біохімічні основи 
захисту рослин від радіаційного ураження», а у 1979 р. – докторську ди-
сертацію на тему: «Гетерогенність меристем як фактор, що визначає після-
радіаційне відновлення рослин».

У 1989 р. йому присвоєно вчене звання професора.
І.М. Гудков – відомий у країні та за її межами фахівець у галузі радіо-

біології рослин, механізмів їхньої радіостійкості, шляхів післярадіаційного 
відновлення. він разом з Д.М. Гродзинським установив радіозахисні влас-
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тивості деяких металів, зокрема заліза і цинку, низькомолекулярних вугле-
воднів, циклічних нуклеотидів, виявивши радіозахисну здатність деяких з 
них не тільки при гострому, але й при хронічному опроміненні; розробив 
класифікацію шляхів післярадіаційного відновлення рослин. Уперше за 
допомогою унікального методу мікрорадіоавтографії, піонером у впрова-
дженні якого в цитології і клітинній біології в Україні він був, виявив здат-
ність клітин вищих рослин до молекулярної репарації, розробив теоретич-
ні основи репопуляційного та регенераційного відновлення. він активно 
займався проблемами фітогормональної регуляції мінерального живлення 
рослин, взаємодії мікроелементів і макроелементів, захисту рослин від 
надходження радіонуклідів. За його керівництвом було розроблено нові 
форми радіозахисних речовин, препарати, складні мінеральні добрива, що 
зменшують накопичення радіоактивних речовин у продукції рослинництва 
і тваринництва. він вивчив, узагальнив та описав радіобіологічні ефекти в 
популяціях рослин на забруднених радіонуклідами територіях.

Упродовж 1989–1998 рр. вів курс радіобіології рослин у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка і водночас у Московсько-
му університеті ім. М.в. Ломоносова. З 1987 р. веде курси з радіобіології 
та радіоекології в НУБіП України. І.М. Гудков підготував 14 кандидатів і 
2 доктори наук. Нині керує науковою роботою 1 докторанта і 2 аспірантів.

Автор і співавтор понад 700 наукових праць, зокрема 20 монографій, 
19 підручників і навчальних посібників. він систематично представляє 
українську науку на міжнародних та регіональних з’їздах і конференціях.

У 1995 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 1999 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН (радіобіологія).

З 1991 р. І.М. Гудков був членом Національної комісії з радіаційного 
захисту населення при верховній Раді, відтоді по 2015 р. був членом екс-
пертних рад вАК (ДАК) МОН України, з 2001 по 2016 р. – членом секції 
біології Комітету з присудження Державних премій України в галузі науки 
і техніки. він є членом двох рад із захисту докторських дисертацій, членом 
редколегій 6 наукових журналів. 

він – віце-президент Радіобіологічного товариства України.
І.М. Гудков – учасник ліквідації наслідків аварії на чорнобильській 

АЕС.
Лауреат Премії ім. М.Г. Холодного НАН України (1987), Соросовський 

професор (1997), заслужений діяч науки і техніки України (2005), заслуже-
ний професор НУБіП України (2018).
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ГУКОв 
Яків

Серафимович 
(1947–2012) 

Вчений у галузі створення ефективних засобів
 для протиерозійного обробітку ґрунту,

 доктор технічних наук,  
академік НААН (2007)

Народився 8 січня 1947 р. у с. Ломачинці Сокирянського району черні-
вецької області.

У 1969 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, факуль-
тет механізації процесів сільськогосподарського виробництва за фахом 
інженер-механік сільського господарства.

впродовж 1970–1972 рр. навчався в аспірантурі УНДІМЕСГ (Київська 
область).

У 1972–1975 рр. – в. о. старшого наукового співробітника Українсько-
го НДІ захисту ґрунтів від ерозії (ворошиловградська область), у 1975–
1976 рр. – в. о. завідувача лабораторії механізації обробітку ґрунту цього 
закладу.

Упродовж 1975–1977 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії 
механізації обробітку ґрунту Українського НДІ механізації та електрифіка-
ції сільського господарства (Київська область); 1978– 1989 рр. – старший 
науковий співробітник цієї лабораторії; 1989–1996 рр. – керівник групи із 
розробки технологій і технічних засобів для глибокого розпушення ґрунту; 
1996–2000 рр. – завідувач лабораторії механізації виробництва коренебуль-
боплодів, в. о. директора.

У 2000–2011 рр. – директор Національного наукового центру «Інсти-
тут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН (ННЦ 
«ІМЕСГ»). З 2011 р. – директор Асоціації підприємств виробників та ре-
монтників сільськогосподарської техніки «виробник».

У 2001–2006 рр. – академік-секретар відділення механізації і електри-
фікації УААН.

У 1979 р. у всесоюзному науково-дослідному інституті механізації 
сільського господарства (м. Москва) захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Дослідження процесу протиерозійного обробітку ґрунту плос-
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корізальними робочими органами в умовах степової зони Української 
РСР». У 1999 р. в ІМЕСГ УААН захистив докторську дисертацію на тему: 
«Механіко-технологічне обґрунтування енергозберігаючих засобів для ме-
ханізації обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських куль-
тур в умовах України».

Основні напрями наукової діяльності: оптимізація технічного забезпе-
чення аграрного сектору; обґрунтування системи машин для комплексної 
механізації сільськогосподарського виробництва; дослідження та розробка 
технологій і робочих органів машин для обробітку ґрунту без перевертан-
ня скиби.

Розробив нові способи та засоби обробітку ґрунту. На основі його 
розробок поставлено на виробництво сімейство плоскорізів-щілювачів, 
культиваторів-розпушувачів, щілювачів-розпушувачів і дискових борін до 
тракторів класу 1,4–5,0. Серед них ЩРП-3-70; ПЩН-2,5; КР-4,5; БДв-3,0; 
БДв-6,0; БПРР-4,2. Ці знаряддя можна зустріти практично в усіх господар-
ствах України.

вченим опубліковано 164 наукові праці, зокрема 2 монографії, 5 книг, 
має 31 патент.

Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН – у 2007 р. (механізація і електрифікація сільського гос-
подарства), академіком Російської академії сільськогосподарських наук у 
2010 р., академіком Академії інженерних наук України в 2005 р.

У 2006 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Упродовж багатьох років був членом технічних рад Міністерства аграр-

ної політики України та колишнього Міністерства промислової політики 
України; членом двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських 
та кандидатських дисертацій; відповідальним редактором міжвідомчого 
тематичного наукового збірника «Механізація та електрифікація сільсько-
го господарства», а також членом редколегії журналу «вісник аграрної 
нау ки».

Упродовж останніх двох років академік Я.С. Гуков успішно працював в 
асоціації «Ліга машинобудівників та роботодавців України» (Укрмашбуд), 
обіймаючи посаду Генерального директора. У нього було чимало амбітних 
планів щодо відродження вітчизняного сільгоспмашинобудування. 

Помер 17 листопада 2012 р., похований у с. Ломачинці Сокирянського 
району чернівецької області.
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Національної академії аграрних наук України  

ГУЛИй 
Іван

Степанович 
(1930–2004) 

Вчений у галузі харчових технологій, 
процесів, машин і агрегатів харчової 

промисловості, доктор технічних наук,
 професор, академік НААН (1990)

Народився 23 березня 1930 р. у с. чапаєвка Пологівського району Запо-
різької області.

У 1955 р. закінчив механічний факультет Київського технологічного ін-
ституту харчової промисловості (нині – Національний університет харчо-
вих технологій).

Протягом 1955–1957 рр. – помічник старшого теплотехніка, голо-
вний механік Ходорівського цукрокомбінату (Львівська область); 1957–
1958 рр. – інженер-механік Львівського цукробурякотресту (м. Львів); 
1958–1961 рр. – аспірант кафедри спецобладнання; 1962–1970 рр. – асис-
тент, старший викладач, в.о. доцента, доцент кафедри загальної і теоре-
тичної тепломеханіки; 1970–1972 рр. – докторант, старший науковий 
співробітник; 1972–1974 рр. – проректор з наукової роботи Київського 
технологічного інституту харчової промисловості; 1974–1993 рр. – рек-
тор Київського технологічного інституту харчової промисловості; 1993–
2002 рр. – ректор Українського державного університету харчових тех-
нологій; 2002–2003 рр. – ректор Національного університету харчових 
технологій.

У 1962 р. у воронезькому технологічному інституті захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: «Исследование теплообмена и кристаллизации 
в утфельных кристаллизаторах для разработки методики их расчета», у 
1972 р. у Київському технологічному інституті харчової промисловості – 
докторську дисертацію на тему: «Исследование процессов, разработка ме-
тодов расчета и аппаратуры для непрерывного получения сахарных утфе-
лей второго продукта».

У 1973 р. І.в. Гулому було присвоєно вчене звання професора. 
Коло наукових інтересів Івана Степановича: теоретичні основи харчо-

вих технологій, процеси, машини й агрегати харчової промисловості, те-
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пломасообмін при кристалізації цукрових розчинів, екстракція речовин 
із рослинної сировини в електромагнітних полях, вплив фізичних полів 
на рослинну сировину та харчові продукти; кріотехнологія харчових про-
дуктів, електротехнологія харчових виробництв, мембранні технології, 
біотехнологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призна-
чення із нетрадиційної сировини (топінамбур, цикорій, буряки, гарбузи, 
лопухи та ін.), нанотехнологія, інтенсифікація технологічних процесів хар-
чових виробництв, кавітаційна техніка і технологія, імпульсна техніка й 
технологія.

Під керівництвом автора та за його участі розроблено теорію, технічні 
розрахунки та апаратуру для безперервного отримання кристалевого цук-
ру, екстракції цукрози із буряків цукрових в електромагнітному полі, ім-
пульсної обробки харчових продуктів і рослинної сировини, вітчизняної 
технології пектину і пектинопродуктів. він – ініціатор розробки і впрова-
дження нових технологій кріопродуктів радіопротекторної дії із рослинної 
сировини, мембранної та екструзійної технологій, інтенсифікації робочих 
процесів кавітаційними методами та ін. Усі наукові розробки захищено ав-
торськими свідоцтвами і патентами, вони знайшли впровадження у харчо-
вій і переробній промисловості.

Помер 26 червня 2004 р.



109

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

Народився 4 березня 1953 р. у с. Карапиші Миронівського району Київ-
ської області. У 1976 р. закінчив ветеринарний факультет Білоцерківського 
сільськогосподарського інституту, а в 1983 р. заочно закінчив Уманський 
педагогічний інститут імені П.Г. Тичини.

Трудова діяльність: 1976 р. – головний ветеринарний лікар колгоспу 
ім. Щорса Миронівського району; 1981–1991 рр. – голова правління кол-
госпу ім. Куйбишева, колгоспу ім. Бузницького Миронівського району; 
1991–1994 рр.– голова КСП «Карапиші» Миронівського району; 1989–
1998 рр. – обирався народним депутатом СРСР, України двох скликань; 
1994–1998 рр. – голова Комітету з питань АПК, земельних ресурсів і 
соціального розвитку села вР України; 1998–1999 рр. – голова черкась-
кої облдержадміністрації; 1999– 2005 рр. – професор, завідувач кафедри 
управління земельними ресурсами Національного аграрного університе-
ту; 2008–2021 рр. – ректор Білоцерківського національного університету; 
2010–2015 рр. – депутат Київської обласної ради 6 скликання від Партії 
Регіонів. З 2015 р. – депутат Київської обласної ради VII скликання від 
Радикальної партії Олега Ляшка.

Наукова діяльність: у 1995 р. – захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Підприємництво і сільська зайнятість (питання теорії і практики)» в 
Інституті регіональних досліджень НАН України. У 1997 р. – у Миколаїв-
ському сільськогосподарському інституті захистив докторську дисертацію 
на тему: «Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні 
аспекти)». У 2002 р. – присвоєно вчене звання професора. 

Активну адміністративну та наукову діяльність успішно поєднував із 
викладацькою діяльністю на кафедрі менеджменту. Під його керівництвом 
захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій. винятково важли-
вими для науки і практики є розроблені ним нові підходи та управлінські 

ДАНИЛЕНКО
Анатолій

Степанович 
(1953–2021)

Вчений у галузі  економіки,
доктор економічних наук,

 професор, академік НААН (2013)
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методи із залученням інноваційного досвіду країн, де питання реформу-
вання аграрного сектору успішно регулюються.

А.С. Даниленко зробив істотний внесок у заснування основних напрямів 
проведення земельної реформи в умовах переходу до ринкових відносин, 
питання екологічного, ефективного, раціонального використання земель, 
охорони й збереження земельного фонду, регулювання земельного обігу та 
розвитку ринку землі, забезпечення гарантій громадян на право власності 
на землю. Автор понад 130 наукових праць та автор і співавтор 43 пропози-
цій урядовим структурам. Брав участь у підготовці проєктів 10-ти Законів 
України, 2-х Указів Президента.

Був головою спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 із захисту док-
торських і кандидатських дисертацій; з 2008 по 2016 р. був головним 
редактором чотирьох фахових видань: «Економіка та управління АПК», 
«Агробіологія», «Науковий вісник ветеринарної медицини», «Техноло-
гія виробництва і переробки продукції тваринництва»; у 2010 р. – член-
кореспондент НААН відділення наукового забезпечення трансферу інно-
вацій. 

Громадсько-політичну роботу виконував як народний депутат України 
II скликання, Голова Комітету з питань АПК, земельних ресурсів і соці-
ального розвитку села. Обирався депутатом Київської обласної ради VI–
VII скликань, працював Головою постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, духовності та релігії Київської обласної ради. Автор і співавтор 
43 пропозицій урядовим структурам, брав участь у підготовці проєктів 10 
Законів України, 2 Указів Президента.

Нагороджений срібними медалями вДНГ СРСР (1986, 1988), золота ме-
даль вДНГ СРСР (1987), орден «Знак Пошани» (1987), звання «Заслуже-
ний працівник сільського господарства України» (1994), орден Св. Нес тора 
Літописця (1999), медаль «За заслуги» ІІІ ступеня (2000), орден «За за-
слуги» ІІІ ступеня (2002), Почесна грамота КМ України (2003), нагрудний 
знак МОН «За наукові та освітні досягнення» (2018).

Пішов із життя 6 лютого 2021 р.
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ДЕМ’ЯНЕНКО  
Микола
Якович 

(1935–2020)

Вчений у галузі економіки,
доктор економічних наук, професор, 

академік НААН (1999)

Народився 6 липня 1935 р. у с. Салтанівка Жлобінського району Гомель-
ської області (Республіка Білорусь).

У 1962 р. закінчив економічний факультет Української сільськогоспо-
дарської академії.

Упродовж 1962–1967 рр. працював у сільськогосподарському виробни-
цтві: бухгалтером відділка, заступником головного бухгалтера радгоспу. У 
1967–1971 рр. навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської 
академії; 1970–1979 рр. – молодший науковий співробітник та старший 
науковий співробітник Державного науково-дослідного технологічного ін-
ституту; 1979–1992 рр. – старший науковий співробітник, завідувач секто-
ру, завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту економіки 
і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера; з 1992 по 2010 р. – 
заступник директора Інституту аграрної економіки з наукової роботи. Очо-
лює один з пріоритетних напрямів досліджень – фінансово-кредитні і по-
даткові відносини в аграрному секторі економіки.

З 1993 р. керував кафедрою фінансів і кредиту в Національному аграр-
ному університеті (нині – Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України), з 1996 р. – завідувач відділення фінансів, обліку 
та інвестицій ННЦ «ІАЕ».

У 1970 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Удосконалення обліку і аналіз ефективності 
використання основних виробничих фондів у радгоспах».

У 1990 р. в Інституті економіки НАН України захистив докторську дисер-
тацію на тему: «Управління оборотними засобами аграрного сектору АПК».

М.Я. Дем’яненко – відомий спеціаліст у галузі фінансів, кредитних від-
носин, бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в аграрному секторі АПК, 
вніс значний вклад у розвиток цього напряму економічної науки. Серед 
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нау кових робіт найбільшого визнання набули дослідження з проблем: 
управління оборотними засобами – визначення місця, ролі і значення обо-
ротних засобів у ринкових умовах, теоретичне й методологічне обґрунту-
вання їхньої економічної суті, оптимізації складу, джерел фінансування, 
співвідношення з основним капіталом з метою максимізації ефекту від 
сукупного авансованого капіталу; податкових відносин – розвиток теоре-
тичних і методологічних аспектів податкових відносин в аграрному сек-
торі економіки і на цій основі розробка концепції податкової політики в 
агропромисловому комплексі; формування фінансових ресурсів сільсько-
господарськими товаровиробниками в ринкових умовах та обґрунтування 
об’єктивності участі держави в цьому процесі; організації облікової й ана-
літичної роботи в сільськогосподарських підприємствах за умови оптимі-
зації співвідношення бухгалтерського і податкового обліку.

За значного обсягу теоретичних досліджень, визнаних не тільки в Украї-
ні, а й за її межами, М.Я. Дем’яненко доклав багато зусиль для доведення їх 
до практичної реалізації. Це стосується, насамперед, нормативного, мето-
дичного, інструктивного, рекомендаційного та законодавчого забезпечен-
ня процесів і механізмів управління фінансовими ресурсами сільськогос-
подарських підприємств та участі держави в цьому процесі; формування 
фінансової і банківської інфраструктури з урахуванням залучення в еконо-
мічний оборот земельних ресурсів; взаємовідносин сільськогосподарських 
підприємств з банківською, фінансовою та податковою структурами; інте-
грації економічної роботи на господарському рівні.

Результати досліджень викладено в 400 наукових працях, серед яких 
45 монографій і брошур, 50 рекомендацій, методичних рекомендацій, 
методик. Результати наукових досліджень використовувались також при 
розробці законодавчих актів, інших директивних документів з питань опо-
даткування та кредитування АПК, у розробці більшості яких учений брав 
безпосередню участь.

Під його керівництвом підготовлено 8 докторів, 42 кандидати економіч-
них наук. За його участю в Національному аграрному університеті запо-
чатковано підготовку спеціалістів з фінансів, створено кафедру фінансів, 
яку він очолював з 1993 по 1999 р. 

За досягнення в науковій діяльності та підготовці науково-педагогічних 
кадрів М.Я. Дем’яненко був обраний у 1993 р. членом-кореспондентом 
УААН (економіка), а у 1999 р. – дійсним членом (академіком) УААН відді-
лення аграрної економіки і земельних відносин (фінанси).

він був головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, учасник 
багатьох конференцій, міжнародних конгресів в Україні та за її межами.

Має почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1999), 
нагороджений у 2006 р. орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, двома медалями 
та Почесними грамотами Кабінету Міністрів України.

Помер 1 січня 2020 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДЖЕНЄЄв
Сергій 

Юрійович 
(1930–2000) 

Вчений у галузі зберігання  
і транспортування винограду,  

вирощування виноградних саджанців, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

академік НААН (1990)

Народився 9 травня 1930 р. у м. Сімферополь Кримської області.
У 1954 р. закінчив факультет плодоовочівництва та виноградарства 

Кримського сільськогосподарського інституту ім. М.І. Калініна.
Упродовж 1954–1960 рр. – головний агроном радгоспу в Донецькій об-

ласті, головний агроном учгоспу; 1955–1958 рр. – аспірант; 1960–1973 рр. – 
в. о. доцента, доцент кафедри; 1973–1981 рр. – в. о. професора, завідувач 
кафедри; 1981–1983 рр. – проректор з наукової роботи Кримського сіль-
ськогосподарського інституту (м. Сімферополь); 1983–1992 рр. – директор 
всесоюзного науково-дослідного інституту винограду і продуктів його пе-
реробки «Магарач»; 1992–1998 рр. – директор Інституту винограду і вина 
«Магарач» УААН; 1998–2000 рр. – радник дирекції Інституту винограду і 
вина «Магарач» УААН (м. Ялта).

Кандидатську дисертацію на тему: «вивчення впливу запилювачів на 
розвиток плодів і насіння у яблуні і груші» захистив у 1960 р. в ТСГА 
(м. Москва), докторську дисертацію на тему: «Біологічні особливості і 
спрямоване вирощування столового винограду для тривалого зберігання в 
Криму» – у 1972 р. у ТСГА.

У 1974 р. С.Ю. Дженєєву було присвоєно вчене звання професора.
Коло наукових інтересів вченого включало тривале зберігання і тран-

спортування столового винограду, виробництво прищеплених виноград-
них саджанців.

За його участю було розроблено технологію тривалого зберігання сто-
лового винограду, вивчено і відібрано з сортименту Криму лежкі сорти 
винограду, райони їхнього виробництва, розроблено агротехніку їхнього 
вирощування. Розроблено новий спосіб виробництва прищеплених вино-
градних саджанців у поліетиленовому бандажі.
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Автор (співавтор) понад 300 наукових праць, зокрема 5 монографій, 
2 навчальних посібників. Сергій Юрійович отримав 23 авторські свідоцтва 
на винаходи.

вченим підготовлено 6 докторів і 45 кандидатів наук. Обрано у 1990 р. 
дійсним членом (академіком) УААН.

Працював у тісному контакті з Міжнародною організацією винограду і 
вина та федеральним інститутом селекції винограду, був академіком Між-
народної академії виноградарства та виноробства (м. Москва), почесним 
членом Міжнародної академії рідкісних вин (м. Бордо, франція). З 1988 р. – 
член-кореспондент вАСГНІЛ. Почесний громадянин м. Ялти (1997).

Нагороджений двома медалями, мав почесне звання заслуженого діяча 
науки України (1981), був лауреатом Державної премії Автономної Респуб-
ліки Крим (1996).

Помер 31 січня 2000 р. Похований у м. Сімферополь.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДЗЮБЕЦЬКИй
Борис

володимирович  
Вчений у галузі селекції і насінництва,

доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН (1993)

Народився 10 грудня 1937 р. у с. Струга Новоушицького району Хмель-
ницької області. 

Закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, агро-
номічний факультет, за фахом вчений агроном. 

Упродовж 1962–1965 рр. працював техніком лабораторії насінництва 
кукурудзи вНДІ кукурудзи, 1965–1967 рр. – старшим техніком цієї лабо-
раторії. У 1967–1970 рр. – аспірант відділу селекції і насінництва кукуру-
дзи вНДІ кукурудзи; 1970–1975 рр. – молодший науковий співробітник 
лабораторії селекції кукурудзи; 1975–1985 рр. – старший науковий співро-
бітник відділу селекції кукурудзи; 1985–1994 рр. – завідувач лабораторії 
селекції кукурудзи для умов зрошення вНДІ кукурудзи. Протягом 1994–
1995 рр. – завідувач відділу селекції і біотехнології кукурудзи Інституту 
кукурудзи УААН. У 1995–2008 рр. обіймав посаду заступника директора з 
наукової роботи Інституту зернового господарства УААН. З 2008 р. і дони-
ні – завіду вач відділу селекції і насінництва зернових культур ДУ Інститут 
зернових культур НААН. 

У 1972 р. в Академії наук Молдавської РСР захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Основные методы и направления селекции кукурузы 
для орошаемых условий в полузасушливой зоне Степи УССР». У 1989 р. 
у Селекційно-генетичному інституті захистив докторську дисертацію на 
тему: «Селекция гибридов кукурузы интенсивного типа для условий до-
статочного увлажнения». 

У 2005 р. присвоєно вчене звання професора.
Основні напрями наукової діяльності вченого пов’язані зі створенням 

нових самозапилених ліній з комплексом цінних господарських ознак із за-
стосуванням новітніх методів добору та оцінки, а на їхній основі – гібридів 
різних типів груп стиглості фАО 150–500 для потреб харчової, переробної 
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та медичної галузей виробництва. Усього за роки праці отримано близько 
300 гібридів та понад 200 ліній їх батьківських компонентів, з яких до Дер-
жавного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 
2021 р. занесено 165 і 140 відповідно. 

У 1990 р. обрано членом-кореспондентом НААН (селекція і насінни-
цтво), а у 1993 р. – академіком НААН (селекція). 

Б.в. Дзюбецький – координатор програми з селекції та насінництва ку-
курудзи і сорго, голова спецради із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій при ДУ Інститут зернових культур НААН, член бюро Президії 
НААН. 

член редколегій: наукового журналу «Зернові культури», наукового жур-
налу «Agricultural science and practice», журналу «Насінництво», науково-
практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», 
міжвідомчого тематичного наукового журналу «Селекція і насінництво».

Автор 484 наукових праць, зокрема 5 монографій, 2 підручників. Отри-
мано авторських свідоцтв на понад 500 гібридів і їх батьківських компо-
нентів. Підготував 3 докторів та 19 кандидатів наук.

Обрано почесним професором Дніпропетровського державного аграр-
ного університету. 

Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки». він – лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки. 

відзначено ювілейною медаллю «20 років незалежності України», 
Почесною грамотою верховної Ради України за особливі заслуги перед 
Українським народом, почесними відзнаками і грамотами Ради Міністрів 
України і НААН, дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій 
і соціології «Золота фортуна». 
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДОЛГУШИН 
Донат

Олександрович 
(1903–1995) 

Вчений у галузі  
біології та розвитку рослин,  

доктор біологічних наук, 
академік НААН (1991)

Народився 29 жовтня 1903 р. у м. Пенза (Росія).
У 1927 р. закінчив Тбіліський політехнічний інститут за фахом агроном-

рільник (Грузія).
Протягом 1928–1931 рр. – асистент Ганджинської дослідної селекцій-

ної станції (Азербайджан); 1931–1941 рр. – старший науковий співробіт-
ник; 1941–1944 рр. – заступник директора з наукової роботи всесоюзного 
селекційно-генетичного інституту (м. Одеса); 1944–1948 рр. – заступник 
директора експериментальної бази Інституту генетики Академії наук СРСР; 
1948–1951 рр. – завідувач лабораторії цієї установи; 1951–1964 рр. – за-
ступник директора; 1964–1966 рр. – заступник директора з наукової робо-
ти – завідувач лабораторії; 1966–1988 рр. – завідувач лабораторії всесоюз-
ного селекційно-генетичного інституту (м. Одеса); 1988–1992 рр. – радник 
при дирекції всесоюзного, а з квітня 1992 р. – Селекційно-генетичного ін-
ституту Української академії аграрних наук; з 1992 р. перебував на пенсії.

У 1936 р. за монографію «Мировая коллекция пшеницы на фоне ярови-
зации» йому присуджено учений ступінь доктора наук без захисту.

Коло наукових інтересів Д.О. Долгушина включало біологію запилення, 
запліднення та розвитку рослин (міжсортового та внутрішньосортового за-
пилення, вивчення умов формування батьківської та материнської спадко-
вості, концентрації і закріплення в потомстві найважливіших біологічних 
та господарсько-цінних ознак і властивостей). Досліджував роль світлово-
го фактора в яровизації вегетуючих рослин різних сільськогосподарських 
культур, що привело до перегляду існуючих на той час уявлень про особли-
вості стадії яровизації. Під його керівництвом відпрацьовувалися шляхи 
та прийоми прискорення селекційного процесу зернових культур шляхом 
добору пар для схрещування з використанням попереднього стадійного 
аналізу. вивчав біологічні закономірності розвитку пшениці, працював над 
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створенням нових сортів цієї культури і на цій основі над удосконален-
ням методів насінництва та селекції. Д.О. Долгушин – автор знаного сорту 
пшениці ярої м’якої Одеська 13 та видатного сорту пшениці озимої м’якої 
Одеська 51.

Д.О. Долгушиним опубліковано близько 100 наукових праць.
Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 2 докторські ди-

сертації.
У 1948 р. був обраний академіком вАСГНІЛ.
Обраний у 1991 р. дійсним членом (академіком) УААН. 
Нагороджений чотирма орденами Леніна (1949, 1962, 1971, 1983), двома 

Трудового червоного Прапора (1954, 1979), Жовтневої Революції (1973), 
чотирма медалями, двічі лауреат Державної премії СРСР (1941, 1979), лау-
реат Державної премії Української РСР (1975).

Помер 1 лютого 1995 р., похований у м. Санкт-Петербург (Росія).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДРЕБОТ
Оксана 

Іванівна
Вчений у галузі економіки природокористування 

та охорони навколишнього середовища,
доктор економічних наук, професор,

академік НААН (2020)

Народилася 22 квітня 1971 р. у с. верхнє висоцьке Турківського району 
Львівської області. 

У 1988 р. закінчила верхньовисоцьку середню школу, у 1993 р. лісоін-
женерний факультет Українського державного лісотехнічного університе-
ту за спеціальністю лісоінженерна справа, у 1996 р. – Український держав-
ний лісо технічний університет за спеціальністю менеджмент у виробничій 
сфері.

Трудову діяльність розпочала у 1993–1994 рр. у Бібрському держлісгос-
пі ДЛГО «Львівліс» інженером-економістом; у 1994–1997 рр. працювала 
вГП «Брюховичі» ДЛГО «Львівліс», економістом; у 1997–2000 рр. – у 
ДГвГв «Лісторгпостач» при ДЛГО «Львівліс» провідним економістом; у 
1998–2000 рр. – у Львівській комерційній академії, асистентом кафедри ре-
гіональної економіки; у 2000–2011 рр. – у Львівській комерційній академії, 
доцентом кафедри регіональної економіки.

З 2009 р. працює в Інституті агроекології і природокористування НААН. 
Упродовж 2009–2016 рр. – провідним науковим співробітником лаборато-
рії екологічного менеджменту; 2016–2017 рр. – заступником завідувача 
відділу економіки природокористування в агросфері; з 2017 р. – завідува-
чем відділу інституціонального забезпечення. З 2020 р. і донині – директор 
цього інституту.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних 
досліджень НАН України за спеціальністю 08.00.07 – демографія, еконо-
міка праці, соціальна економіка і політика, а у 2013 р. – докторську ди-
сертацію у Державній установі «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку НАН України» за спеціальністю 08.00.06 – економіка 
природокористування та охорони навколишнього середовища. 

У 2002 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри регіональної еконо-
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міки, у 2011 р. – вчене звання старший науковий співробітник, у 2015 р. – 
професор. У 2016 р. обрано членом-кореспондентом НААН відділення 
наукового забезпечення інноваційного розвитку (публічне управління та 
адміністрування, наукове забезпечення регіонального розвитку лісогоспо-
дарського комплексу), а у 2020 р. – дійсним членом (академіком) НААН 
відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку (публічне 
управління та адміністрування, наукове забезпечення регіонального роз-
витку лісогосподарського комплексу).

Сфера професійних інтересів охоплює питання економіки природоко-
ристування, еколого-економічної оцінки використання природних ресур-
сів, збалансованого розвитку лісоаграрної галузі, збалансованого природо-
користування в контексті транскордонного співробітництва тощо.

О.І. Дребот розвиває й поглиблює наукові дослідження з розроблення 
теоретичних еколого-економічних підходів до оцінювання природних ре-
сурсів, лісові екосистеми як об’єкти еколого-економічних відносин тощо. 
вперше теоретично обґрунтовує засади науково-виробничої діяльності 
лісового сектору економіки на основі розмежування ресурсної та струк-
турної складової інституціоналізації з урахуванням критеріїв ефективнос-
ті функціонування господарської системи. Результати наукової діяльності 
широко впроваджені у виробництво та використовуються в навчальному 
процесі у вищих навчальних закладах. 

вона – активний виконавець науково-дослідних робіт за програмою 
нау кових досліджень 41 «Економіка природокористування».

член спеціалізованої вченої ради Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України Д 26.004.20 і спеціалізованої вченої 
ради Д 26.371.02 Інституту агроекології і природокористування НААН.

За результатами проведених науково-дослідних робіт опубліковано 
170 нау кових праць, 5 монографій, зокрема 1 одноосібна та 14 праць нав-
чально-методичного характеру, 5 статей у НМБ «Scopus» і Web of Science. 
Під її науковим керівництвом захищено 8 кандидатських і 2 докторські ди-
сертації.

Досягнення академіка О.І. Дребот отримали високу державну оцінку. 
Їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господар-
ства України» (1996); почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України» (2015).

Нагороджена Грамотою Міністерства екології та природних ресурсів 
України (2014), Почесною грамотою Президії НААН (2014), Подякою Дер-
жавного агентства лісових ресурсів України (2015), орденом Святої вели-
комучениці варвари (2017), відзнакою НААН (2018), подякою Державного 
агентства лісових ресурсів України (2019), пам’ятною ювілейною медаллю 
«100 років Національній академії аграрних наук України» (2019).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДРОНИК 
Григорій

васильович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,

доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (2007)

Народився 7 січня 1951 р. у с. Шипинці Кіцманського району черні-
вецької області.

У 1966–1970 рр. – навчався на ветеринарному відділенні Кіцмансько-
го зооветеринарного технікуму; 1970 – 1975 рр. – студент Львівського 
зооветеринарного інституту; 1975–1978 рр. – аспірант Українського НДІ 
фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. У цій науковій устано-
ві пройшов професійний шлях від аспіранта, молодшого наукового спів-
робітника (1978), старшого наукового співробітника (1982) до заступника 
директора з наукової роботи (1989–1994).

З 1995 р. – завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів, 
а з лютого 1996 р. – проректор з наукової роботи Львівської академії вете-
ринарної медицини ім. С.З. Ґжицького. У 1999–2014 рр. – директор Буко-
винського інституту агропромислового виробництва; з 2014 р. – головний 
науковий співробітник відділу селекції, розведення, годівлі та технології 
виробництва продукції тваринництва Буковинської державної сільськогос-
подарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатсько-
го регіону Національної академії аграрних наук України і донині. З 2007 р. 
за сумісництвом працює завідувачем кафедри «Промислова біотехнологія» 
чернівецького факультету Харківського політехнічного інституту.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата біологічних наук на тему: «Синтетична здатність ткани-
ни молочної залози у телиць, нетелів і корів» за спеціальністю біохімія 
(м. Львів). У 1994 р. – докторську дисертацію на тему: «Гормональна ре-
гуляція метаболічної активності молочної залози корів» за спеціальністю 
фізіологія людини і тварин з присудженням наукового ступеня доктора біо-
логічних наук (м. Львів).

вчене звання професора присвоєно у 2001 р.
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Основні напрями наукової діяльності – фізіологія, біохімія, морфологія, 
біотехнологія та годівля лактуючих корів.

За період роботи розроблено, науково обґрунтовано і впроваджено у 
вироб ництво новий препарат – хелат йодофенолан (сполука амінокисло-
ти – фенілаланіну і йоду), що дало можливість ефективніше використо-
вувати організмом тварин йод для стимуляції функціонування щитопо-
дібної залози, а також створювати захист амінокислоти яка в подальшому 
всмоктується у тонкому відділі кишечника. використання цього препарату 
коровам під час лактації підвищує їх молочну продуктивність на 9–12 %, 
жирномолочність – на 10 %.

З використанням методів електронної мікроскопії, гістохімії, авто-
гістоавторадіографії та біохімічних методів досліджень розшифровано ме-
ханізм синтезу і секреції компонентів молока у самок різних видів тварин, 
доведено локалізацію окремих ферментів на мембранах клітин і їх роль 
та значення у функціонуванні та живленні клітин, а також у формуванні 
міжклітинних з’єднань, які мають важливе значення в обміні метаболіта-
ми між клітинами у різні періоди лактації. На модельних дослідах in vitro 
вивчено вплив гормонів на процеси проліферації і диференціації молочно-
залозистих клітин.

Розроблено високоефективну схему гормонального виклику повноцін-
ної лактації у телиць і корів шляхом введення оптимального співвідно-
шення гормонів: прогестерону, 17в – естрадіолу дипропіанату і резерпіну. 
встановлено позитивний вплив нейрогормону – тироліберину на функціо-
нальну активність щитоподібної і молочної залоз. Проведено дослідження 
з ефективного використання у стимуляції лактації рекомбінантного само-
тотропіну пролонгованої дії. Доведено, що довготривале парентеральне 
введення гормону коровам підвищує їхню молочну продуктивність.

Розроблено та впроваджено на молокопереробних підприємствах нові 
способи прискорення процесів сироваріння з використанням заквасок зба-
гачених лімітуючими мікроелементами, оптимізації технології виробни-
цтва розсольних сирів.

Під керівництвом захищена одна докторська і 8 кандидатських дисер-
тацій. він є організатором 18 міжнародних, всеукраїнських наукових фо-
румів, що проходили на базі Буковинського інституту АПв (з’їзди, кон-
ференції, симпозіуми). На основі наукових досліджень опублікував понад 
310 наукових праць, у тому числі 1 монографію, 1 довідник, 3 посібники, 
отримав 13 патентів.

У 2007 р. – обраний академіком НААН.
Є членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та док-

торських дисертацій Д 35826.0 – фізіологія людини і тварин у Національ-
ному університеті ветеринарної медицини і біотехнології ім. С.З. Ґжицько-
го (м. Львів). член бюро відділення наукового забезпечення інноваційного 
розвитку АПК.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЄГОРОв 
Богдан 

вікторович
Вчений у галузі  

зберігання і переробки зерна,  
виробництва комбікормів  

і продовольчої безпеки, 
доктор технічних наук, професор, 

академік НААН (2020)  

Народився 15 серпня 1958 р. у м. воркута, Автономна Республіка Комі 
(СРСР).

Закінчив у 1981 р. Одеський технологічний інститут харчової промис-
ловості ім. М.в. Ломоносова, факультет технології комбікормових і біо-
хімічних виробництв; спеціальність технологія зберігання і переробки зер-
на, кваліфікація інженер-технолог, диплом з відзнакою.

Трудова діяльність: 1975–1976 рр. – токар третього розряду вінниць-
кого радіолампового заводу; 1976–1981 рр. – студент факультету техно-
логії комбікормових і біохімічних виробництв Одеського технологічного 
інституту харчової промисловості ім. М.в. Ломоносова; 1981 р. – інженер 
науково-дослідної частини Одеського технологічного інституту харчової 
промисловості ім. М.в. Ломоносова; 1981–1988 рр. – асистент кафедри тех-
нології комбікормових і гідролізних виробництв Одеського технологічного 
інституту харчової промисловості ім. М.в. Ломоносова; 1988–1990 рр. – 
доцент кафедри технології комбікормів Одеського технологічного інсти-
туту харчової промисловості ім. М.в. Ломоносова; 1990–1991 рр. – док-
торант при Одеському технологічному інституті харчової промисловості 
ім. М.в. Ломоносова; 1991–2014 рр. – завідувач кафедрою технології ком-
бікормів Одеського технологічного інституту харчової промисловості 
ім. М.в. Ломоносова; 1996–2003 рр. – проректор з навчальної і виховної 
роботи Одеської державної академії харчових технологій; 2002 р. – Одесь-
кій державній академії харчових технологій надано статус національної 
і перейменовано в Одеську національну академію харчових технологій 
(ОНАХТ); 2003–2017 рр. і донині – ректор Одеської національної академії 
харчових технологій.

У 1985 р. в Одеському технологічному інституті харчової промисловос-
ті ім. М.в. Ломоносова захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удо-
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сконалення технології переробки зерна сої». У 1991 р. в Одеському техно-
логічному інституті харчової промисловості ім. М.в. Ломоносова захистив 
докторську дисертацію на тему: «Науково-технічні основи удосконалення 
технології комбікормів».

Доктор технічних наук з 1991 р. Учене звання професора присвоєно у 
1992 р.

Б.в. Єгоров – академік Національної академії аграрних наук України, 
член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (2018); 
член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (2020); віце-
президент Регіонального науково-технологічного Кластеру «Причорномор-
ський» (2020); член Науково-координаційної ради та секції продовольства 
НААН (2018); член міжгалузевої експертної ради при ДАК МОН України 
(2013–2017); заступник голови експертної ради з харчових технологій та 
сільського господарства ДАК МОН України (2007–2012); голова експертної 
ради з харчових технологій та сільського господарства ДАК МОН України 
(2013–2014); заступник голови експертної ради вАК України з харчової, 
легкої та хімічної промисловості (2003–2007); голова експертної ради вАК 
України (2007–2010); голова комісії з біотехнології та харчових техноло-
гій Наукової ради МОН України (2010); голова наукової ради Міжнародної 
Школи Кормів (International School of Feed) (2014); голова Президії науково-
методичної комісії з харчових технологій та інженерії Науково-методичної 
ради з питань освіти МОН України (2011–2013); член Науково-технічної 
ради (секція продовольства) Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України (2013); член Національної комісії України з Кодексу Алімента-
ріус (2012); член керівного складу Асоціації «Союз кормовиробників Украї-
ни» (2007); член Національної Асоціації промислового хлібопекарства; член 
Асоціації виробників комбікормів Європи (2013); Почесний доктор (Doctor 
Honoris Cause) Університету харчових технологій м. Пловдів (Болгарія); 
член Ради Південного наукового центру НАН України (2010); голова комісії 
з питань міжнародного співробітництва і навчання іноземних студентів Ради 
ректорів ЗвО Одеського регіону (2004); член Національної спілки журналіс-
тів України (2007).

Є керівником вітчизняної наукової школи «Теорія і практика енерго-
зберігаючих технологій виробництва комбікормової продукції високої 
продуктивної дії», основними напрямами діяльності якої є: продовольча 
безпека, системний аналіз і синтез технологій виробництва харчових про-
дуктів, кормових добавок, преміксів, комбікормів, продукції тваринного 
походження і продуктів харчування. 

Б.в. Єгоров – головний редактор наукових видань: «Харчова наука і тех-
нологія» (з 2017 р. видання включено до міжнародної наукової бази Web of 
Science Core Collection, категорія «А» переліку фахових видань України), 
«Зернові продукти і комбікорми» (категорія «Б» переліку фахових видань 
України), а також з 2020 р. нового видання «Food safety and security»; член 
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редколегій низки профільних практичних журналів – «Зерно і хліб», «Про-
дукти та інгредієнти», «Корми і факти», «Напої. Технології та інновації», 
«Food and Feed Research» (Університет харчових технологій м. Нові Сад, 
Сербія).

Наукова діяльність Б.в. Єгорова – вагомий внесок у вирішення акту-
альних питань розвитку зернопереробних і комбікормових технологій та 
підготовку інженерних кадрів в Україні. впровадження його розробок дало 
змогу підвищити ефективність використання зерна, розширити асортимент 
комбікормів і білково-вітамінних добавок в Україні, запровадити виробни-
цтво безпечних вітчизняних преміксів для збагачення комбікормів. 

Опублікував 947 наукових праць, зокрема 315 у фахових виданнях, 87 
статей у зарубіжних виданнях (зокрема Scopus 4, Web of Science – 7), моно-
графій – 8, підручників – 3, навчальних посібників – 8, має 41 патент, 25 ав-
торських свідоцтв, 7 стандартів. Під керівництвом професора Б.в. Єгорова 
розроблено і запроваджено новий державний стандарт ДСТУ 4482: 2005 
«Премікси. Технічні умови», який введено в дію з 01.10.2006 р. Загальна 
кількість цитувань становить за весь період 982, за останні 5 років – 557 
(Google Scholar). Із базою Web of Science h-index=2, кількість цитувань 6.

За розвиток теоретичних основ і впровадження основних результа-
тів наукових досліджень на підприємствах комбікормової промисловості 
України з реальним економічним ефектом понад 3,5 млрд грн група вчених 
і практиків під керівництвом акад. Б.в. Єгорова у 2016 р. отримала Дер-
жавну премію в галузі науки і техніки.

Підготував 5 докторів наук, зокрема доктора філософії та 22 кандидати 
наук.

У 2020 р. Б.в. Єгорова обрано академіком Національної академії аграр-
них наук України відділення аграрної економіки і продовольства за спеці-
альністю зберігання і переробка продукції.

Нагороди та звання: «відмінник освіти України» (2002, 2003), «Знак 
Пошани» Міністерства аграрної політики України (2002), Почесна грамо-
та Міністерства освіти і науки України (2003), Почесна відзнака Голови 
Одеської обласної державної адміністрації (2004, 2006), Нагрудний знак 
Міністра освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007), заслужений 
діяч науки і техніки України (2007), Почесна грамота Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України (2011), Почесна грамота Кабінету 
Міністрів України (2012), Почесна грамота Президії НААН (2012), «Знак 
Пошани» Одеського міського голови (2012), Почесна грамота верхов ної 
Ради України (2016), Лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки (2016), Грамота Комітету з питань аграрної політики та земельних 
відносин верховної Ради України (2018), Почесна грамота Одеської облас-
ної державної адміністрації (2017, 2018, 2020). 
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ЄЖОв
валерій
Микитович 
Вчений у галузі біохімічних досліджень рослинної 
сировини та її переробки, декоративного  
рослинництва, доктор технічних наук,  
професор, академік НААН (1999)

Народився 30 вересня 1947 р. у м. Тбілісі.
У 1970 р. закінчив біологічний факультет Дніпропетровського держав-

ного університету за спеціальністю біологічна фізика. 
Упродовж 1970–1987 рр. – старший лаборант, молодший науковий спів-

робітник, заступник завідувача лабораторії, старший науковий співробітник 
всесоюзного науково-дослідного інституту винограду і вина «Магарач»; у 
1987–1995 рр. – завідувач відділу біотехнології, у 1995–1999 рр. – заступ-
ник директора з наукової роботи Інституту винограду і вина «Магарач» 
УААН, у 1999–2014 рр. – директор Нікітського ботанічного саду – Націо-
нального наукового центру, м. Ялта. 

У 2014 р., після анексії Криму, виїхав до м. Київ, де і донині працює 
завідувачем лабораторії квітково-декоративних та лікарських рослин Ін-
ституту садівництва НААН.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію у Кишинівському держав-
ному університеті за спеціальністю біохімія. Робота присвячена ролі полі-
сахаридів у колоїдних помутніннях вин. У 1987 р. – докторську дисертацію 
за спеціальностями біотехнологія та технологія виноробства у спеціалізо-
ваній вченій раді Інституту винограду і вина «Магарач» УААН. Робота сто-
сувалася розробки біотехнологічних основ переробки винограду і забезпе-
чення якості вин на основі вивчення комплексу біополімерів.

У 1990 р. присвоєно вчене звання професора. 
Коло наукових інтересів ученого включає вивчення біохімічних особли-

востей вищих рослин як потенційних джерел біологічно активних речовин 
харчувального та лікувально-профілактичного призначення, біохімічних 
та біотехнологічних аспектів переробки рослинної сировини з метою одер-
жання харчових, кормових продуктів та продуктів для фармації й космето-
логії, також проблем декоративного садівництва.
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Становлення в.М. Єжова як вченого пов’язане з вивченням і практич-
ним застосуванням біокаталітичних процесів для інтенсифікації промис-
лової переробки винограду, підвищення якості виноробної продукції та 
розширення її асортименту. Ним сформовано теоретичні уявлення про 
місце полісахаридів у формуванні колоїдних помутнінь вин, розкрито при-
роду комплексу біополімерів винограду і вин, вивчено закономірності їх 
трансформації під дією ферментів природного та штучного походження. 
Розробки в.М. Єжова та його наукової школи впроваджено у виробництво 
через патентовані технології виробництва вин, напоїв, білково-вітамінних 
домішок, пектину. 

За його участі здійснено широкі біохімічні дослідження південних пло-
дових, ароматичних рослин як джерел біологічно активних сполук, зокре-
ма фенольних речовин з високою антиоксидантною дією. Результати цих 
досліджень впроваджені шляхом створення біологічно активних добавок, 
фіточаїв та фітоконцентратів.

З 2016 р. в.М. Єжов є науковим керівником підпрограми «Декоративне 
рослинництво» програми НААН «Плодове та декоративне садівництво». 
За короткий час у рамках підпрограми здійснено моніторинг ринку деко-
ративних рослин України та сформовано стратегію його сталого розвитку, 
також створено нові конкурентні сорти квітково-декоративних рослин та 
газонних трав.

Усього в.М. Єжовим опубліковано 427 наукових праць, зокрема 4 книги, 
10 брошур; отримано 40 авторських свідоцтв і патентів. Під його науковим 
керівництвом захищено 21 кандидатська та 2 докторські дисертації.

За досягнення у галузі науки та вищої освіти у 1993 р. обрано членом- 
кореспондентом УААН, а у 1999 р. – дійсним членом (академіком) УААН. 
У 1999 р. обрано заступником академіка-секретаря відділення рослинни-
цтва Академії.

У 2005 р. за розробку біотехнології виробництва їстівних грибів на від-
ходах рослинного походження разом з колегами став лауреатом Державної 
премії у галузі науки і техніки.

в.М. Єжов нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2012), По-
чесною грамотою Кабміну України (2006), Почесною грамотою Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим (2001), Почесними грамотами НААН 
(1997, 2002, 2017).
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ЄРЕСЬКО
Георгій
Олексійович
(1936–2017)

Вчений у галузі переробки продукції 
тваринництва, доктор технічних наук, 
професор, академік НААН (1993)

Народився 7 січня 1936 р. у с. вільний Аул Нальчицького району 
Кабардино-Балкарської АРСР.

Закінчив механічний факультет Ленінградського технологічного інсти-
туту холодильної промисловості (1959) Російської федерації.

У всесоюзному науково-дослідному інституті маслоробної та сироробної 
промисловості (м. Углiч, Росія) працював молодшим науковим спiвробiтни-
ком, провідним конструктором (1959–1961); у Ленінградському техноло-
гічному інституті холодильної промисловості був аспірантом (1961–1964); 
в Україн ському науково-дослідному інституті м’ясної та молочної про-
мисловості (нині – Інститут продовольчих ресурсів) – старший науковий 
спiвробiтник (1964–1970), керівник лабораторії, заступник директора з нау-
кової роботи (1970–1976), директор інституту (з 1976 р. по вересень 2011 р.).

Упродовж 1969–1970 рр. – старший викладач Київського технологіч-
ного інституту харчової промисловості (нині – Національний університет 
харчових технологій).

У 1973 р. працював на посаді старшого наукового співробітника.
У Ленінградському технологічному інституті холодильної промисло-

вості захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження процесів 
гідродинаміки та теплообміну в пароконтактних пастеризаторах» (1964); 
у Московському технологічному інституті м’ясної та молочної промисло-
вості – докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування та роз-
робка обладнання для виробництва масла» (1987).

Почесне звання професора присвоєно у 1992 р.
Наукова дiяльнiсть Г.О. Єреська була присвячена розробці нових техно-

логій для переробки тваринницької сировини та устаткування для їхньої 
реалiзацiї. Під його керівництвом i за безпосередньою участю виконано 
понад 50 знач них науково-дослідних та конструкторських робіт, що стосу-
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ються створення прогресивних технологій та обладнання для виробництва 
вершкового масла, сиру, кисломолочних напоїв, продуктів дитячого харчу-
вання та м’ясних виробів. Нові ресурсозберігаючі технології виробництва 
дали змогу випускати молочні продукти високої харчової цінності: вироби 
із сиру кисломолочного з тривалим терміном придатності до споживання, 
кисломолочні напої, молочні десерти тощо. вперше у практиці молочної 
промисловості створено принципово нові технології виробництва тексту-
рованих білків та комбінованих м’ясо-молочних продуктів. Поряд із цим 
сконструйовано спеціальні установки для термічної обробки білків молока 
для надання їм заданих структурно-механічних властивостей. виконано 
розробки таких дитячих продуктів, що забезпечують повноцінне харчу-
вання немовлят та дітей дошкільного віку.

важливе теоретичне значення мають роботи вченого, присвячені проце-
сам і апаратам молочної промисловості. Ним виконано глибокі досліджен-
ня процесів термічної обробки молока, одержано й теоретично узагаль-
нено нові наукові дані відносно теплофізичних властивостей молочного 
жиру, описано кінетику його кристалiзацiї, сформульовано енергетичну 
концепцію процесу маслоутворення, розроблено методи розрахунку та 
оптимiзацiї конструкцій і параметрів роботи маслоутворювачів. На основі 
цих досліджень створено маслоробні апарати різної продуктивності, що 
набули великого поширення на підприємствах України та Росії.

Автор понад 230 публікацій (наукових праць та авторських свідоцтв). 
Під його керівництвом виконано й захищено 9 кандидатських дисертацій.

Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН відділення зберігання і переробки продукції (процеси, ма-
шини і агрегати харчової промисловості) у 1993 р.; академіком Російської 
академії сільськогосподарських наук у 1995 р.

вчений проводив значну громадську діяльність: член секції Комітету із 
присудження Державних премій України в галузі науки і техніки (1980–
1990); член виконкому Міжнародної молочної федерації (1980–1994); член 
спеціалізованих рад із захисту дисертаційних робіт у Національному уні-
верситеті харчових технологій, м. Київ, та у Московському університеті 
прикладної біотехнології, Російська федерація (1988); член Президії УААН. 
Академік-секретар відділення харчової та переробної промисловості Пре-
зидії УААН (1991–1996 і 2001–2011 рр.). 

За цикл робіт зі створення та впровадження технологій молочних про-
дуктів дитячого харчування вчений став лауреатом Державної премії 
Української РСР (1979).

Нагороджений орденами Трудового червоного Прапора (1974), Дружби 
народів (1981), двома медалями. Лауреат Державної премії України в галу-
зі науки і техніки. За розробки в галузі маслоробства удостоєний у 1997 р. 
Премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці».

Помер 27 жовтня 2017 р.
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ЖУК
валерій 
Миколайович
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,
академік НААН (2016)

Народився 13 травня 1962 р. у м. Калуш Івано-франківської області. 
У 1983 р. закінчив Українську ордена Трудового червоного Прапора 

сільськогосподарську академію (НУБіП) за спеціальністю бухгалтерський 
облік у сільському господарстві.

Трудову діяльність розпочав з 1983 р., спочатку на посаді заступника го-
ловного бухгалтера, згодом головного бухгалтера та начальника планово-
облікового відділу в колгоспах Старосинявського району Хмельницької 
області.

З 1989 р. аспірант Українського НДІ економіки і організації сільського 
господарства (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). У 1992 р. в цьому са-
мому інституті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю бух-
галтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. 

У ННЦ «Інститут аграрної економіки» з 1992 по 2010 р. пройшов шлях 
від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу методології 
обліку та аудиту.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток бухгал-
терського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, прак-
тика» за спеціальністю бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності).

У 2011 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю бухгал-
терський облік, аналіз та аудит.

У 2010 р. обрано членом-кореспондентом НААН (відділення аграрної 
економіки і продовольства). 

У 2011 р. обраний та працював по 2014 р. академіком-секретарем від-
ділення аграрної економіки і продовольства НААН. З 2014 по 2017 р. об-
раний та працював віце-президентом НААН. 

У 2016 р. обрано дійсним членом (академіком) НААН відділення аграр-
ної економіки і продовольства.
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в.М. Жук є фундатором досліджень з питань інституціональної теорії 
бухгалтерського обліку. Зокрема, визначення понять «інституціональна тео-
рія бухгалтерського обліку», «інститут аудиту», «інститут бухгалтерського 
обліку», «бухгалтерський імперіалізм», «бухгалтерський інжиніринг».

Монографія «Основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку» 
видавалась за кордоном та відзначена дипломом міжнародного конкурсу 
на кращу наукову книгу 2013 р. (Рф). Подальші дослідження цього на-
пряму відзначені премією М.І. Туган-Барановського НАН України (2015). 
Наукові інтереси охоплюють питання аудиту, статистики, оподаткування, 
фінансів, селозберігальної моделі аграрного устрою. 

в.М. Жук є автором ряду наукових доповідей, які розглядались Загаль-
ними зборами та Президією НААН, серед яких: «Наукове обґрунтування 
формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах 
глобалізації» (2012), «Наукові основи розвитку аграрного підприємництва 
та сільських територій за селозберігаючою моделлю» (2015), «Капіталіза-
ція національного багатства України: землі сільськогосподарського при-
значення» (2019). Наукова доповідь «Обіг земель сільськогосподарського 
призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України» (2017) 
взята за стратегію дій Асоціацією фермерів та приватних землевласників 
України та Аграрним союзом України.

Автор понад 300 наукових праць, серед яких монографії, посібники, 
статті та інші наукові праці, з яких 10 статей у виданнях, індексованих у 
Scopus і Web of Science. Індекс Хірша – 25.

Під науковим керівництвом в.М. Жука захищено 6 докторів та 18 кан-
дидатів економічних наук. 

Ним зорганізовано: діяльність федерації аудиторів, бухгалтерів і фінан-
систів АПК України; Інституту обліку і фінансів, який з 2011 р. входить 
до сфери наукової координації НААН; видавництва фахового науково-
виробничого журналу «Облік і фінанси», де в.М. Жук є головним редак-
тором. 

Наукову роботу поєднує з професійною діяльністю. Є головним партне-
ром Міжнародного інституту аудиту DFK, обирався членом Рв Аудитор-
ської палати України по м. Київ, Ради Спілки Аудиторів Украї ни, Методо-
логічної Ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. 
Нині член громадської ради при Державній податковій службі України та 
Державній службі статистики України, член Правління Союзу українсько-
го селянства. Сертифікований аудитор, оцінювач, судовий експерт.

Досягнення академіка в.М. Жука отримали високу державну оцінку. 
йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни» (2012), нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017); Грамо-
тою верховної Ради України (2013); Почесною грамотою Кабінету міні-
стрів України (2007); «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики 
України (2005).
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Народився 7 серпня 1956 р. у смт Скала-Подільська Борщівського райо-
ну Тернопільської області. 

Закінчив Львівський державний університет ім. І.Я. франка.
Трудову діяльність О.М. Жукорський розпочав у 1978 р. на посаді лабо-

ранта Українського відділення всесоюзного науково-дослідного інституту 
тваринництва. У 1980 р. вступив до аспірантури всесоюзного науково-
дослідного інституту тваринництва за спеціальністю фізіологія людини і 
тварин з відривом від виробництва. У 1984–1991 рр. працював у всесо-
юзному науково-дослідному інституті тваринництва молодшим науковим 
співробітником, старшим науковим співробітником, завідувачем лаборато-
рії. З 1992 по 1999 р. працював завідувачем лабораторії та начальником 
відділу Тернопільського філіалу Інституту землеробства і тваринництва 
західного регіону, а з 2000 по 2006 р. – заступник директора з наукової ро-
боти Тернопільського інституту агропромислового виробництва. 

У 2006 р. переведений на роботу в апарат Президії Національної ака-
демії аграрних наук України на посаду начальника відділу ветеринарної 
медицини і зоотехнії. З 2007 по 2011 р. – перший заступник головного 
секретаря – начальник науково-організаційного управління, з 2011 р. – 
академік-секретар відділення зоотехнії НААН.

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю фізіологія 
людини і тварин у всесоюзному науково-дослідному інституті тваринни-
цтва, у 2010 р. – докторську дисертацію в Інституті агроекології і природо-
користування НААН за спеціальністю екологія.

вчене звання професора присвоєно у 2014 р. за спеціальністю екологія.
У 2020 р. обраний академіком НААН по відділенню зоотехнії НААН.
його основними напрямами наукової діяльності є розроблення і ство-

рення екологічно безпечних систем виробництва продукції тваринництва, 

ЖУКОРСЬКИй 
Остап
Мирославович
Вчений у галузі зоотехнії, екології,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2020)
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екологічна модифікація умов та систем утримання тварин і підвищення їх 
адаптаційної здатності до умов середовища, скорочення кліматичних ри-
зиків за виробництва продукції тваринництва, фізіологічні основи живлен-
ня жуйних тварин та розроблення норм їх годівлі. За його безпосередньої 
участі розроблено і впроваджено сучасні вітчизняні норми годівлі великої 
рогатої худоби та коней. 

Науково-організаційна діяльність О.М. Жукорського охоплює весь 
спектр наукових досліджень у галузі тваринництва, гармонізацію вітчиз-
няних стандартів з міжнародними, співробітництво із провідними зарубіж-
ними науковими центрами, створення системи інноваційного забезпечення 
галузі.

Автор та співавтор 253 наукових публікацій, 11 монографій, 8 наукових 
посібників, 15 рекомендацій, 14 патентів на винаходи. Під його керівни-
цтвом підготовлено та захищено 8 кандидатських та 4 докторських дисер-
тації.

За наукові досягнення та організаційну роботу О.М. Жукорському при-
своєно звання заслуженого діяча науки і техніки, нагороджений: Почесною 
грамотою НААН, Почесною відзнакою НААН, відзнакою «Знак Пошани» 
Міністерства аграрної політики і продовольства України, медаллю «Народ-
на шана українським науковцям 1918–2018». Лауреат премій Національної 
академії аграрних наук України імені С.З. Ґжицького та «За видатні до-
сягнення в аграрній науці», міжнародної премії «Qilu Friendship Award» 
(КНР).

він є членом науково-координаційної ради при Інституті біології тварин 
НААН та Інституті тваринництва НААН. З 2014 р. є національним коорди-
натором FАО в Україні з генетичних ресурсів тварин. 

Академік О.М. Жукорський веде активну громадську діяльність, є спів-
головою секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України, членом редколегії наукових жур-
налів «вісник аграрної науки», «Розведення і генетика тварин», «Біологія 
тварин», «Аgriculture science and practice», реферативного журналу «Агро-
промисловий комплекс України».
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ЗАвІРЮХА
Анатолій
Іванович  
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор ветеринарних наук, професор,
академік НААН (1995)

Народився 22 серпня 1935 р. у смт Погребище Погребищанського райо-
ну вінницької області.

У 1955 р. з відзнакою закінчив Мироцький ветеринарний технікум у 
Бородянському районі Київської області. У 1960 р. з відзнакою закінчив 
Українську сільськогосподарську академію за фахом лікар ветеринарної 
медицини. Працював ветлікарем-епізоотологом, а з 1961 р. – завідувачем 
Погребищанської міжрайонної ветбаклабораторії (1960–1962). Упродовж 
1963–1966 рр. навчався в аспірантурі. По закінченні аспірантури працю-
вав у Полтавському науково-дослідному інституті свинарства УААН – 
спочатку виконуючим обов’язки старшого наукового співробітника, піс-
ля захисту кандидатської дисертації – старшим науковим співробітником 
(1966–1967).

Кандидатську дисертацію на тему: «возрастные особенности гисто-
структуры и гистохимии поперечнополосатых мышц свиней кролевецкой 
породной группы» захистив у 1967 р. в УСГА, здобувши науковий ступінь 
кандидата біологічних наук.

У 1967–1968 рр. працював старшим викладачем Сумського педагогіч-
ного інституту. У листопаді 1968 р. був обраний на посаду старшого нау-
кового співробітника лабораторії епізоотології і прогнозування УНДІЕв 
(м. Київ).

У 1972 р. А.І. Завірюха був призначений завідувачем лабораторії з ви-
вчення сибірки УНДІЕв, яку в 1978 р. було перейменовано в лабораторію 
бактеріології новоствореного Інституту ветеринарної медицини УААН. На 
цій посаді працював до 2010 р.

У 1989 р. у всесоюзному державному науково-контрольному інституті 
(м. Москва) захистив докторську дисертацію: на тему: «Экология возбуди-
теля сибирской язвы и его биологические свойства».
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У 1993 р. був обраний членом-кореспондентом УААН, а в 1995 р. – 
дійсним членом (академіком) УААН (ветеринарна мікробіологія, вірусо-
логія).

Почесне звання професора отримав у 2005 р., заслуженого діяча науки 
і техніки – у 2008 р.

Найвагоміші розробки вченого – це паспортизація неблагополучних 
щодо сибірки пунктів та розробка каталогів стаціонарно неблагополуч-
них пунктів і місць поховань сибіркових трупів на території України за 
період 1920–1980 рр.; вивчення закономірностей перебігу епізоотичного 
процесу сибірки в Україні за період 1920–1980 рр. та розробка системи 
вакцинації тварин проти сибірки (1982); інструкція про заходи боротьби 
проти сибірки (1981); стимулятор імунітету тварин (1982); спосіб дифе-
ренціальної діагностики збудника сибірки; нові вакцинні токсинопроду-
куючі штами збудників: сибірки – вас. аnthracis К-79 Z, колібактеріозу –  
Е. соlі ІвМ-1, пастерельозу – Pasteurella multосіdа Z-84 (1984–1989); роз-
робка вітчизняної живої спорової вакцини проти сибірки тварин із штаму 
К-79 Z (1989) та інактивованих імуногенних вакцин проти колібактеріо-
зу Метакол, сальмонельозу Сальмовак і респіраторних хвороб молодняку 
Респін (1989–1995).

А.І. Завірюхою вперше розроблено і започатковано новий напрям ви-
готовлення безбактерійних вакцин на основі екзотоксинів вірулентних та 
вакцинних штамів, які володіють високими профілактичними і лікуваль-
ними властивостями: Антракол проти сибірки, Респін для профілактики 
гострих респіраторних хвороб молодняку вірусбактеріальної етіології. 
вперше розроблено інактивовану імуногенну вакцину Лейкозав проти лей-
козу великої рогатої худоби, яка захищає тварин від експериментального 
і спонтанного (в умовах виробництва) зараження вірусом лейкозу (2000). 
Ним запропоновано методику стандартизації протипухлинних вакцин та 
вакцину Лейкозав-Н для боротьби з пухлинною хворобою (рак) у людини 
(2005–2010). 

Наукові розробки захищено 10 авторськими свідоцтвами СРСР та 10 па-
тентами України. Опубліковано понад 160 наукових праць, зокрема 4 мо-
нографії. Підготував 4 кандидатів наук і доктора наук.

Нагороджений золотою медаллю всесвітньої організації інтелектуаль-
ної власності (Швейцарія), Почесною грамотою Кабінету Міністрів Украї-
ни та дипломом «Кращий винахідник – 2001».
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ЗАЇКА
Петро
Митрофанович 
Вчений у галузі землеробської механіки, 
доктор технічних наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 12 липня 1929 р. у с. Покровське, Покровського району Дні-
пропетровської області.

Закінчив у 1954 р. з відзнакою Харківський політехнічний інститут 
(нині – Харківський національний технічний університет «ХПІ»). У цьо-
му закладі працював викладачем (1954–1959), навчався в аспірантурі на 
кафедрі сільськогосподарського машинобудування (1959–1962). У Хар-
ківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства 
(нині – Харківський національний технічний університет сільського гос-
подарства імені Петра василенка) працював асистентом (1962–1965), до-
центом (1965–1975), завідувачем кафедри сільськогосподарських машин 
(1975–1987), проректором з наукової роботи (1968–2006), з 2007 р. – про-
фесором кафедри сільськогосподарських машин.

П.М. Заїка плідно веде науково-дослідницьку роботу. в 1964 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Теоретичні та експериментальні до-
слідження вібраційної зерноочищувальної машини з просторовим рухом 
робочого органа», у 1975 р. – докторську на тему: «Механіко-технологічні 
основи теорії вібраційних зерноочищувальних машин». У 1965 р. отримав 
вчене звання доцента, а в 1978 р. – професора кафедри сільськогосподар-
ських машин Харківського національного технічного університету сіль-
ського господарства імені Петра василенка.

П.М. Заїка – засновник та науковий керівник проблемної науково-
дослідної лабораторії теоретичних основ і технічних засобів вирощування 
сільськогосподарських культур з проблеми використання вібраційної тех-
ніки для створення насіннєочисних машин, машин для доочищення від на-
сіння бур’янів таких важкороздільних насіннєвих сумішей, які неможливо 
розділити на інших відомих насіннєочисних машинах. Для розвитку цього 
пріоритетного наукового напряму П.М. Заїка виконав фундаментальні до-



137

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

слідження з динаміки вібраційних насіннєочисних машин і теорії вібросе-
парації. Ним розв’язано задачі взаємодії коливальних систем з джерелами 
енергії, досліджено нестаціонарні коливання при пускових і зупинкових 
резонансах, розкрито природу і характер нелінійних коливань вібруючих 
частин машин на пружних опорах, визначено в стаціонарних режимах за-
кони руху робочих органів, вібраційного руху насіннєвого матеріалу по 
робочих органах, вирішено питання внутрішньошарових процесів і само-
сортування, забитості й очищення отворів решіт, просіювання насіння че-
рез отвори решіт.

П.М. Заїка – автор понад 700 наукових, науково-методичних праць. З 
них понад 30 монографій, довідників, навчальних посібників і 220 автор-
ських свідоцтв та патентів. Під керівництвом Петра Митрофановича захи-
щено 3 докторські та близько 40 кандидатських дисертацій.

На основі фундаментальних розробок Петра Митрофановича одержано 
вагомі практичні результати. чотири вібромашини пройшли державні ви-
пробування і серійно виготовляються заводами України та Росії.

Працюючи майже 40 років на посаді проректора з наукової роботи, 
П.М. Заїка створив в університеті вагомий науковий потенціал, сприяв 
розвитку наукових шкіл і пріоритетних напрямів у науці, удосконаленню 
винахідницької роботи.

Обрано у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН.
У 1980 р. Петру Митрофановичу присвоєно почесне звання заслуженого 

діяча науки. Нагороджено знаком «За заслуги в изобретательстве» (1989), 
знаком «відмінник освіти України» (2000), знаком «відмінник аграрної 
освіти України» (2001). За цикл праць «Землеробська механіка та теорія 
сільськогосподарських машин» його висунуто на здобуття Державної пре-
мії. Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики 
України – «Знаком Пошани» (2003), чотирма медалями, Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України,

Наукові праці академіка П.М. Заїки широко відомі, цитуються як вітчиз-
няною, так і світовою науковою спільнотою.
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ЗАРИШНЯК
Анатолій 
Семенович 
Вчений у галузі агрохімії,
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2010)

Народився 29 грудня 1955 р. у с. Коболчин Сокирянського району чер-
нівецької області. У 1972 р. закінчив Коболчинську середню школу.

У 1977 р. вступив на факультет агрохімії і ґрунтознавства Української ор-
дена Трудового червоного Прапора сільськогосподарської академії (нині – 
Національний університет біоресурсів і природокористування України). 
Закінчивши університет у 1982 р., розпочав працювати за спеціальністю.

Трудова і наукова діяльність А.С. Заришняка пов’язана з Інститутом 
цукрових буряків УААН (нині – Інститут біоенергетичних культур і цук-
рових буряків НААН), працював інженером-аналітиком, був аспірантом, 
молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, 
докторантом (1982–1996), завідувачем лабораторії агрохімії (1996–2008). 
З 2008 по 2011 р. – академік-секретар відділення землеробства, меліорації 
та агроекології НААН. З 2011 р. – головний вчений секретар НААН, з 2014 
по 2019 р. – віце-президент–головний вчений секретар НААН. 

З 2019 р. обіймає посаду віце-президента НААН.
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Повышение про-

дуктивности безвысадочных семенников сахарной свеклы путем оптимиза-
ции доз удобрений в условиях юга Украины», у 1996 р. – докторську дисер-
тацію на тему: «Способи вирощування і оптимізація живлення насінників 
цукрових буряків як фактори підвищення їх продуктивності». Обид ві робо-
ти захищено в Інституті цукрових буряків УААН. У 1994 р. йому присвоєно 
вчене звання старшого наукового співробітника, у 2005 р. – професора за 
спеціальністю агрохімія.

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН за спеціальністю агро-
екологія, а у 2010 р. – дійсним членом (академіком) НААН за спеціальніс-
тю агрохімія.

Наукова діяльність А.С. Заришняка присвячена поглибленому вивченню 
та теоретичному обґрунтуванню особливостей процесів, що відбуваються 
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між ґрунтом і рослиною при систематичному та тривалому застосуванні 
добрив, а також визначенню взаємовпливів у ланці ґрунт – добриво – рос-
лина – людина. Ним започатковано новий науковий напрям – комплексний 
підхід до удосконалення методик оцінки сучасного агроекологічного стану 
земель сільськогосподарського призначення, який є основою для надан-
ня науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального, екологічно 
безпечного стану земель сільськогосподарського землекористування та 
застосування добрив як основного блоку системи землеробства. Розроб-
лено тео ретичні та практичні основи високопродуктивного землеробства 
в нових умовах господарювання, біологічні й агроекологічні принципи 
формування сівозмін, системи управління родючістю ґрунтів. вагомою 
практичною реалізацією теоретичного наукового доробку є розроблення 
сортової агротехніки вирощування буряків цукрових, зокрема встановлен-
ня параметрів реакції рослин на умови їхнього мінерального живлення. 
За його ініціативою й безпосередньою участю започатковано та успішно 
розвивається новий для України напрям – поєднання застосування макро- і 
мікродобрив при передпосівній обробці насіння та позакореневому вико-
ристанні їх на культурі буряків цукрових. Особливу увагу при цьому при-
ділено створенню комплексних добрив з оптимальним співвідношенням 
між основними макро- та мікроелементами.

Наукова діяльність А.С. Заришняка спрямована на вдосконалення тех-
нологічних підходів до екологічно збалансованого ведення сільського гос-
подарства на меліорованих землях, на розроблення систем управління про-
дуктивністю кислих і солонцевих ґрунтів у різних ґрунтово-кліматичних 
умовах зони бурякосіяння України. вагому цінність становлять науко-
ві розробки вченого за співпраці із механізаторами з напряму механіко-
технологічних основ і оптимізації технологічних комплексів машин для 
механізації процесів із локального способу внесення добрив. Ним здійсне-
но оригінальні дослідження з оптимізації систем удобрення за локального 
способу внесення мінеральних добрив у польових сівозмінах. Запропонова-
ні виробництву зональні адаптовані системи удобрення сільськогосподар-
ських культур мають стабільно високу ефективність як за впливом на уро-
жайність і якість продукції, так і на показники ресурсо-енергозбереження, 
поліпшення агроекологічного стану орних земель.

Працюючи на посаді віце-президента НААН, А.С. Заришняк у своїй нау-
ковій діяльності чільну увагу приділяє методологічним та практичним пи-
танням моніторингу земельних, водних і біологічних ресурсів агросфери, 
обґрунтуванню моделей сталого функціонування і використання ґрунтів 
та їхній родючості, розробленню адаптованих систем землеробства; комп-
лексному підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур з 
урахуванням наслідків земельної реформи та сучасного стану матеріально-
технічного і фінансового забезпечення з метою створення сприятливих 
умов для виробництва дешевої, конкурентоспроможної та чистої продукції 
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рослинництва. він є активним координатором і виконавцем з пріоритетних 
напрямів досліджень ПНД НААН «Родючість і екологія ґрунтів», спря-
мованих на відстежування закономірностей та відпрацювання сучасних 
нау кових напрямів збереження та підвищення родючості ґрунтів і продук-
ційних процесів рослин сільськогосподарських культур при застосуванні 
добрив та меліорантів.

А.С. Заришняк проводить плідну науково-організаційну та громадську 
діяльність. Учений секретар секції агропромислового комплексу Комітету 
з Державних премій у галузі науки і техніки. член Комісій Міністерства  
освіти і науки України: з конкурсного відбору кандидатів на одержання 
державних стипендій для видатних діячів науки; з Державної атестації 
нау кових установ; з оцінювання діяльності науково-дослідних установ, що 
претендують на включення до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка  держави; з питань наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання. член вченої ради та спеціалізованої вченої ради з 
присудження наукових ступенів Д 26.360.01 Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН, член редакційної колегії наукових збір-
ників і журналів «Цукрові буряки», «вісник аграрної науки» і «Agricultural 
scienсe and practice».

Багато уваги вчений приділяє і підготовці наукових кадрів. Під його ке-
рівництвом успішно захищено 12 кандидатських і 2 докторські ди сер тації. 
Підтримує тісні  зв’язки із закордонними вченими, науковими установами, 
зокрема фінляндії,  Німеччини, Австрії, Польщі, Ізраїлю і Китаю.

За результатами проведених науково-дослідних робіт ним опублікова-
но 175 наукових праць, у тому числі 7 книг. Підготовлено 8 національних 
стандартів України, отримано 26 авторських свідоцтв і патентів.

За активну наукову та науково-організаційну діяльність нагороджений 
Почесною грамотою УААН (2005), Дипломом всеукраїнської програми 
«Золотий фонд нації» (2014), Дипломом переможця Конкурсу «винахід 
року» у номінації «Кращий винахід року в галузі технології агропромис-
лового комплексу» (2014), відзнакою Патріот України Конгресу Грома-
дянського Суспільства України (2015), Почесною грамотою верховної 
Ради Украї ни (2015), Грамотою Комітету з питань аграрної політики та 
земельних відносин верховної Ради України (2018), Подякою Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки (2019), Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів України (2020), орденом «За заслуги» ІІІ ступе-
ня (2016), золотою медаллю та дипломом лауреата Міжнародного акаде-
мічного рейтингу «Золота фортуна» (2016), удостоєний Почесної відзнаки 
УААН (2010), звання заслуженого діяча науки і техніки України (2012), 
лауреата  Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р. (2015), 
лауреата Премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2016), 
лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впроваджен-
ня інноваційних технологій (2018).
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ЗУБЕНКО
володимир  
федорович

(1928–2007) 

Вчений у галузі агрономії, технології
вирощування сільськогосподарських культур,

доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН (1991)

Народився 23 липня 1928 р. у с. Павлівщина Драбівського району чер-
каської області.

У 1953 р. закінчив агрономічний факультет Української сільськогоспо-
дарської академії (м. Київ).

Упродовж 1952–1955 рр. – агроном районного відділу сільського гос-
подарства, старший науковий співробітник Драбівського дослідного 
поля; 1955–1958 рр. – директор чарторийського дослідного поля Україн-
ського науково-дослідного інституту землеробства; 1958–1961 рр. – за-
ступник директора з наукової роботи, 1961–1965 рр. – директор Жито-
мирської обласної державної сільськогосподарської дослідної станції; 
1965–1968 рр. – начальник Головного управління сільськогосподарської 
науки; 1968–1970 рр. – заступник міністра сільського господарства УРСР; 
1970–1978 рр. – директор всесоюзного науково-дослідного інституту цук-
рових буряків (м. Київ); 1978–1992 рр. – генеральний директор Науково-
виробничого об’єднання «Цукробуряки» та директор Науково-дослідного 
інституту цукрових буряків УААН; з 1993 р. – завідувач лабораторії стевії 
Інституту цукрових буряків УААН (нині – Інститут біоенергетичних куль-
тур і цукрових буряків НААН) (м. Київ).

У 1958 р. в Українській академії сільськогосподарських наук захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Кукуруза в севооборотах Западной Лесо-
степи Украины», а у 1977 р. в Інституті землеробства захистив докторську 
дисертацію на тему: «Севообороты в интенсивном земледелии Полесья».

У 1979 р. в.ф. Зубенку було присвоєно вчене звання професора. Коло 
наукових інтересів ученого включає агрономію, ґрунтознавство, землероб-
ство, технологію вирощування сільськогосподарських культур.

За його участю проведено дослідження з питань наукового вивчення по-



142

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

льових сівозмін у поєднанні з системою удобрення та обробітку ґрунту і 
впливу їх на продуктивність польових культур та родючість ґрунту.

великий вклад в.ф. Зубенко вніс у здійснення інтродукції нової росли-
ни в Україні – стевії (дволистника солодкого), яка є натуральним замінни-
ком цукру для людей, хворих на діабет. Під керівництвом ученого вперше 
в 1985 р. в Інституті цукрових буряків розпочато наукові дослідження зі 
стевії, а з 1986 р. здійснюється комплексна програма, якою передбачено 
розробку технології вирощування і переробки врожаю для одержання сте-
віозиду. Дослідження показали можливість вирощування нової культури в 
різних ґрунтово-кліматичних зонах України і виробництва широкого асор-
тименту продукції з використанням стевіозиду. в.ф. Зубенком створено 
два високопродуктивні сорти стевії – Славутич і Берегиня.

Протягом десятиріч учений займався дослідженням із селекції буряків 
цукрових, розробкою інтенсивних технологій механізованого виробництва 
цієї культури. Ним теоретично обґрунтовано методи прискорення селек-
ційного процесу, отримання гібридів, прийоми швидкого розмноження на-
сіння. Під його керівництвом Селекційним центром створено і районовано 
10 нових високопродуктивних сортів та гібридів буряків цукрових, розроб-
лено й застосовано технологію безвисадкового насінництва.

З ініціативи в.ф. Зубенка використовувалась розроблена ним програма 
пріоритетних досліджень у галузі біотехнології буряків цукрових, застосо-
вуються методи клонального розмноження, клітинної селекції.

Усього вченим опубліковано 262 наукові праці, зокрема 8 монографій, 2 
навчальних посібники. Має 9 авторських свідоцтв та 16 патентів.

Під керівництвом в.ф. Зубенка захищено 32 кандидатські дисертації та 
4 докторські.

За досягнення у галузі науки та вищої освіти в.ф. Зубенка в 1985 р. 
було обрано членом-кореспондентом вАСГНІЛ, а в 1988 р. – академіком 
вАСГНІЛ.

Обраний у 1991 р. дійсним членом (академіком) УААН.
володимир федорович обирався членом Президії Південного відділен-

ня вАСГНІЛ (м. Київ), був членом редколегії журналів «Сахарная свекла» і 
«вісник сільськогосподарської науки», був членом Комітету із присуджен-
ня Державних премій УРСР, головою спецради із захисту докторських та 
кандидатських дисертацій.

в.ф. Зубенко тісно співпрацював із ученими Болгарії та Ірану. Нагоро-
джений орденами Трудового червоного Прапора (1971), Почесною Грамо-
тою Президії вР УРСР (1978), медалями.

Помер володимир федорович 21 вересня 2007 р., похований на Ново-
сільському цвинтарі фастівського району Київської області.
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ЗУБЕЦЬ
Михайло 

васильович
(1938–2014) 

Вчений у галузі селекції, розведення і біотехноло-
гії відтворення сільськогосподарських тварин, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

Президент НААН (1996–2011),  
академік НААН (1990)

Народився 7 квітня 1938 р. у с. Нова Басань Бобровицького району чер-
нігівської області.

У 1962 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію. У 1962–
1963 рр. працював старшим зоотехніком Прилуцької держплемстанції, у 
1963–1972 рр. – головним зоотехніком-селекціонером держплемзаводу 
«Тростянець» чернігівської області. Протягом 1972–1978 рр. – заступник, 
начальник відділу із племінної справи Міністерства сільського господарства 
УРСР, 1978–1980 рр. – начальник управління м’ясного скотарства, 1980–
1987 рр. – начальник Головного управління сільськогосподарської науки, за-
ступник міністра сільського господарства УРСР. Упродовж 1987–1990 рр. – 
начальник Головного управління науково-технічного прогресу в галузях 
АПК Держагропрому УРСР. У грудні 1989 р. його обирають заступником 
голови Президії Південного відділення вАСГНІЛ. У 1991–1996 рр. – віце-
президент УААН. З 1992 по 1996 р. М.в. Зубець також виконує обов’язки 
директора Інституту розведення і генетики тварин УААН. З 1996 р. – Пре-
зидент УААН, віце-прем’єр, міністр Кабінету Міністрів України. З 2011 р. – 
Почесний президент Національної академії аграрних наук України.

У 1974 р. в Харківському зооветеринарному інституті захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Обоснование подбора в заводском стаде 
крупного рогатого скота», у 1990 р. у НДІ розведення та генетики сільсько-
господарських тварин (м. Ленінград) – докторську дисертацію на тему: 
«Методы использования генофонда симментальской породы при чистопо-
родном разведении и скрещивании».

Обрано у 1990 р. академіком УААН відділення тваринництва (розведен-
ня і селекція). У 1993 р. вченого обирають академіком Академії аграрних 
наук Республіки Білорусь, а в 1997 р. – академіком Російської академії сіль-
ськогосподарських наук. 
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У 1995 р. присвоєно вчене звання професора зі спеціальності розведен-
ня і генетика тварин.

У 2010 р. М.в. Зубця обрано Президентом Союзу європейських акаде-
мій прикладних наук у галузі сільського господарства, продовольства та 
природних ресурсів.

Своїми науковими працями вчений розвинув теоретичні і практичні 
питання породотворного процесу у молочному та м’ясному скотарстві, 
висунув нову гіпотезу генезису порід, став визнаним лідером комплексу 
наукових досліджень з проблем генетики, селекції і біотехнології у тва-
ринництві. 

Результати наукових досліджень у цій галузі засвідчують 612 опубліко-
ваних ним наукових праць, у тому числі 139 монографій, підручників, книг, 
брошур та програм з питань селекції і генетики тварин, які захищено 26 ав-
торськими свідоцтвами, патентами та винаходами, котрі знайшли широке 
впровадження у виробництві. відомий історик аграрної науки. Започатку-
вав разом із в.П. Буркатом серію «Українські вчені-аграрії ХХ століття».

Михайло васильович Зубець – співавтор високопродуктивних україн-
ської, волинської та поліської м’ясних, українських червоно-рябої та чорно-
рябої молочних порід великої рогатої худоби, їхніх структурних одиниць.

Одним із найбільших доробків ученого є те, що в умовах економічної і 
соціально-політичної нестабільності він згуртував зусилля інтелектуальної 
еліти, вчених-аграріїв і мобілізував їх на збереження наукового потенціалу 
Академії для зміцнення аграрного сектору економіки держави. За ці роки 
вперше на базі створених наукових центрів при академічних інститутах 
і регіональних центрах наукового забезпечення агропромислового вироб-
ництва на місцях відпрацьовано, апробовано ефективну систему впрова-
дження наукових розробок. Завдяки вдосконаленню структури Академії та 
підтримці Світового банку і Міжнародного центру з національних систем 
сільськогосподарських досліджень ISNAR розширено міжнародні зв’язки 
її наукових установ.

Під керівництвом М.в. Зубця 19 науковців стали кандидатами, а 6 – док-
торами наук. Серед його учнів відомі вчені у галузі молочного та м’ясного 
скотарства, які працюють, зокрема за такими напрямами: основи форму-
вання молочного стада з програмованою продуктивністю; оцінювання 
плідників молочних порід за якістю потомства; новітня теорія породотво-
рення та ін.

Михайло васильович Зубець – відомий громадський і державний діяч. 
З 1992 р. він член колегії з питань економічної політики верховної Ради 
України; у 1996–1997 рр. – голова Аграрної партії України. У 1997 р. його 
обрано членом Комітету з присудження Державних премій України в галу-
зі науки і техніки, а також членом Державної комісії з проведення в Україні 
адміністративної реформи; у 1997–1999 рр. – член Комісії з питань аграр-
ної та земельної реформи при Президенті України. З листопада 1998 р. – 
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член президії вАК України, а з грудня 1998 р. – член президії НАН Украї-
ни. Упродовж 1998–2000 рр. – позаштатний радник Президента України. 
У 1999–2001 рр. – член Комісії з питань аграрної політики при Президенті 
України. З травня 1999 р. – заступник голови Аграрної партії України; у 
1999–2000 рр. – член Ради з питань інтелектуальної власності й трансфе-
ру технологій. З березня 2000 р. – член Ради з питань науки та науково-
технічної політики при Президенті України, член Комісії з організації ді-
яльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів. З 
2001 р. – голова спостережної ради НАК «Украгролізинг». У 2002 р. його 
обрано депутатом верховної Ради України. Із травня 2003 р. М.в. Зубець – 
член Національної ради зі сталого розвитку України, а з червня 2003 р. – 
член урядового комітету з реформування аграрного сектору.

З 2011 р. – Почесний президент Національної академії аграрних наук 
України.

У сфері законодавчої влади, як народний депутат України, М.в. Зу-
бець активно проводив політику, спрямовану на запобігання руйнуванню 
матеріально-технічної бази і соціальної сфери села; розроблення механіз-
мів стимулювання ефективного використання землі та формування пра-
вової бази земельних відносин; створення нових організаційно-правових 
форм господарювання на селі. Михайло васильович – автор понад 20 за-
конопроєктів із питань аграрної політики та виробництва.

Нагороджений нагородами: двома орденами «Знак Пошани» (1971, 
1976), медаллю «За доблесну працю. в ознаменування 100-річчя з дня 
народження володимира Ілліча Леніна» (1970), медаллю «в пам’ять 
1500-річчя Києва» (1982), медаллю «ветеран праці» (1983); українськи-
ми нагородами: орденом князя Ярослава Мудрого IV (25.10.2004, за ви-
значні особисті заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, 
плідну законотворчу та активну громадсько-політичну діяльність) та V 
(03.04.1998, за визначні досягнення в галузі селекції і розведення сіль-
ськогосподарських тварин, плідну наукову діяльність) ступеня; нагородою 
Російської федерації «Орден Пошани» (06.03.2012, за великий внесок у 
розвиток двостороннього російсько-українського співробітництва у галузі 
сільськогосподарської науки). відзначений церковними нагородами: орде-
ном рівноапостольного князя володимира І, ІІ та ІІІ ступеня.

Помер 7 січня 2014 р. Похований на кладовищі селища чабани фастів-
ського району Київської області.

15 листопада 2018 р. у Києві на фасаді будівлі Національної академії 
аграрних наук України (вулиця Михайла Омеляновича-Павленка № 9), де 
працював Герой, йому було відкрито меморіальну дошку.
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ІБАТУЛЛІН
Ільдус
Ібатуллович 
Вчений у галузі годівлі тварин  
і технології кормів,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2002)

Народився 22 березня 1946 р. у с. Каюки Куйбишівського району Татар-
ської АРСР.

Закінчив у 1970 р. Казанський державний ветеринарний інститут 
ім. М.Є. Баумана за спеціальністю зоотехнія.

Після закінчення інституту працював асистентом кафедри годівлі сіль-
ськогосподарських тварин у цьому самому закладі. З 1971 по 1972 р. – служ-
ба у лавах Збройних сил СРСР. Протягом 1972–1975 рр. навчався в аспіран-
турі Української сільськогосподарської академії. З 1975 по 1986 р. перебував 
на посаді старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії хімізації 
годівлі тварин на Агрономічній дослідній станції УСГА. З 1986 р. – доцент 
кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і технології кормів УСГА. 
Упродовж 1991–1996 рр. – заступник проректора з наукової роботи – началь-
ник наукової частини УСГА. З 1994 р. – завідувач кафедри годівлі тварин та 
технології кормів ім. П.Д. Пшеничного. З 1996 по 2000 р. – проректор з нау-
кової роботи Національного аграрного університету (нині – Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). З 2000 по 2007 р. – 
проректор з організаційної та наукової роботи, з 2007 по 2010 р. – перший 
проректор Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. У 2010 р. зарахований на посаду завідувача кафедри годівлі тварин 
та технології кормів у цьому закладі. Призначений 26.11.2010 р. академіком-
секретарем відділення наукового забезпечення трансферу інновацій Націо-
нальної академії аграрних наук України. З 10.01.2011 по 31.03.2011 р. – віце-
президент НААН, а з квітня 2013 р. – віце-президент НААН. З липня 2014 р. 
Ільдуса Ібатулловича переводять у Національний університет біоресурсів і 
природокористування України на посаду першого проректора.

У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-
та сільськогосподарських наук на тему: «Переваримость, баланс веществ, 
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химический состав мяса и печени утят при длительном скармливании 
углеводородных дрожжей».

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
сільськогосподарських наук на тему: «Експериментальне обґрунтування 
раціонального використання нетрадиційних кормових ресурсів у годівлі 
сільськогосподарських тварин».

Учене звання професора присвоєно у 1995 р.
Основні роботи І.І. Ібатулліна спрямовані на обґрунтування теоретич-

них та практичних принципів організації годівлі сільськогосподарських 
тварин; вивчення хімічного складу і поживності кормів, відходів переробки 
промислової сировини, а також ефективності методів їхнього використан-
ня; розробку прийомів забезпечення повноцінної годівлі сільськогосподар-
ських тварин для Лісостепу і Полісся України з використанням кормових 
добавок та біологічно активних речовин; теоретичне обґрунтування впли-
ву оптимізації годівлі на продуктивні якості тварин та економічність вико-
ристання кормів. Ним детально досліджено питання використання нетра-
диційних кормових засобів – відходів олієжирової, шкіряної та харчової 
промисловості з метою збільшення кормових ресурсів тваринництва.

Опублікував понад 450 наукових праць, серед яких 12 монографій, чо-
тири підручники та 14 навчальних посібників для студентів вНЗ І–ІІ і ІІІ–
IV рівнів акредитації, автор більш як 60 авторських свідоцтв та патентів 
Украї ни на винаходи. Підготував 7 докторів і 28 кандидатів наук.

член-кореспондент УААН з 1999 р. Дійсним членом (академіком) УААН 
був обраний у 2002 р. відділення зоотехнії (годівля тварин і технологія 
кормів).

Нагороджений орденом «За заслуги» I, II, III ступенів, трудовою від-
знакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, «Знаком 
Пошани» Київського міського голови, почесною відзнакою Украї нської 
академії аграрних наук, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 
Почесною грамотою верховної Ради України, нагрудним знаком «відмін-
ник освіти України» Міністерства освіти і науки України.
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ІБАТУЛЛІН
Шаміль 
Ільдусович 
Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор,
академік НААН (2020)

Народився 23 травня 1976 р. Закінчив економічний факультет Націо-
нального аграрного університету за спеціальністю фінанси і кредит (у га-
лузях АПК) (1998); факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки 
фахівців АПК Національного аграрного університету за спеціальністю 
землевпорядкування та кадастр (2006).

У 2001 р. в Інституті аграрної економіки УААН захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Кредитна інфраструктура АПК України: стан та пер-
спективи розвитку»; у 2008 р. в Раді з вивчення продуктивних сил Украї-
ни НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретико-
методологічні засади управління земельними ресурсами приміських зон 
великих міст».

У 2001–2012 рр. працював науковим співробітником і викладачем 
(старшим викладачем, доцентом, професором) Національного аграрно-
го університету; 2003–2006 рр. – заступник директора з наукової роботи 
ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»; 
2008–2011 рр. – декан економічного факультету Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування України; 2011–2014 рр. – провідний 
науковий співробітник, завідувач наукового відділу, заступник директора 
з науково-організаційної роботи у Державній установі Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України; 2007–2015 рр. – 
старший науковий співробітник ДП «Київський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою» (за сумісництвом); 2014–2017 рр. – 
в.о. академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства та 
заступника академіка-секретаря цього відділення НААН; з 2018 р. – заступ-
ник директора з наукової роботи Інституту землекористування НААН.

Основні теоретичні і практичні розробки присвячені проблемам ра-
ціонального використання та охорони природних ресурсів, зокрема зе-
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мельних, лісових та водних, в умовах сталого розвитку. Серед наукових 
інтересів: проблеми просторової економіки в умовах глобалізації, органі-
зація аграрного виробництва, розвиток сільських територій, капіталізація 
природно-ресурсного потенціалу. 

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій. Підго-
тував 2 кандидатів та одного доктора економічних наук. Обраний академі-
ком НААН у 2020 р.
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ІвАЩЕНКО
Олександр
Олексійович  
(1949–2021)

Вчений у галузі гербології  
та загального землеробства,  
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, 
академік НААН (2010)

Народився 28 серпня 1949 р. у с. Рівне Новоукраїнського району Кірово-
градської області. 

 У 1966 р. закінчив середню школу і вступив до Бобринського сільськогос-
подарського технікуму. У 1968–1970 рр. служба в лавах Радянської Армії. У 
1971 р. закінчив Бобринський сільськогосподарський технікум, відділення 
захисту рослин; у 1977 р. – факультет захисту рослин та у 1978 р. – педаго-
гічний факультет Української сільськогосподарської академії.

Працював головним агрономом колгоспу (1971–1975), керуючим від-
ділком (1975–1977), викладачем Київської сільськогосподарської школи 
(1978–1981), агрономом вДНГ України (1981–1982). Протягом 1982–
1990 рр. – аспірант всесоюзного інституту цукрових буряків вАСГНІЛ, 
молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, док-
торант Інституту цукрових буряків УААН (нині – Інститут біоенергетич-
них культур і цукрових буряків НААН) (1991–1992), завідувач лаборато-
рії (1992–2000), заступник директора з наукової роботи цього інституту 
(2000–2008), перший заступник директора з наукової роботи (2008–2011). 
З 2011 по 2016 р. – академік-секретар відділення рослинництва Націо-
нальної академії аграрних наук України. З 2016 р. працював в Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Займався експери-
ментальною роботою з питань розробки екологічно безпечних технологій 
контролювання бур’янів у посівах сільськогосподарських культур. 

У 1986 р. у всесоюзному інституті цукрових буряків вАСГНІЛ (м. Київ) 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Пороги вредоносности сор-
няков и обоснование сроков их уничтожения при возделывании сахарной 
свеклы», а у 1995 р. в Інституті цукрових буряків УААН (м. Київ) – доктор-
ську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування контролювання фітоце-
нозу бурякового поля». 
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Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН відділення землероб-
ства, меліорації та агроекології (загальне землеробство), у 2010 р. – дійс-
ним членом (академіком) НААН (загальне землеробство, гербологія).

Коло пріоритетних наукових інтересів ученого полягало у досліджен-
нях видового складу і динаміки структур забур’янення орних земель. 
він – один із фундаторів в Україні гербології, нової галузі науки з питань 
комплексного дослідження видів бур’янів і розробки ефективних систем 
захисту від них посівів сільськогосподарських культур. 

У 2011–2016 рр. О.О. Іващенко – член Президії НААН, голова науково-
методичної ради НААН з питань гербології, член Європейської асоціації 
гербологів (EWRS) (1993), голова Українського наукового товариства гер-
бологів (з 1998 р.).

Результати його наукових досліджень викладено у 256 наукових пуб-
лікаціях, зокрема 7 монографіях, 4 ілюстрованих атласах-довідниках, 
5 підручниках і посібниках. Наукові розробки захищено 18 патентами і 
авторським свідоцтвом. Є автором фундаментальної наукової роботи (мо-
нографії) «Загальна гербологія».

Під його науковим керівництвом успішно захищено 18 кандидатських і 
3 докторські дисертаційні роботи. 

Призначався у 2007–2008 рр. заступником голови експертної ради ви-
щої атестаційної комісії України. 

Для академіка О.О. Іващенка характерним був постійний творчий по-
шук, широта наукового бачення і нестандартність конкретних рішень у 
процесі розв’язання науково-виробничих проблем. 

Нагороджений: Почесною відзнакою НААН за визначний вклад у роз-
виток аграрної науки (28 серпня 2009 р.); у 2010 р. присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник сільського господарства України». Лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових до-
сліджень і публікацій «Розробка та впровадження екологічно безпечних 
технологій боротьби з бур’янами» (2010).

Помер 15 квітня 2021 р.
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КАЛЕНСЬКА
Світлана 
Михайлівна
Вчений у галузі рослинництва, 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН (2020)

Народилася 23 лютого 1960 р. у Казахстані.
вищу освіту отримала в Українській сільськогосподарській академії 

(нині – Національний університет біоресурсів і природокористування 
України) (1977–1982) за фахом вчений агроном зі спеціальності агрохімія 
і ґрунтознавство. У 1984–1985 рр. навчалася на педагогічному факультеті 
Української сільськогосподарської академії.

Початок наукової діяльності пов’язаний з науковою школою Інституту 
землеробства УААН (нині – ННЦ «Інститут землеробства НААН»), де про-
йшла підготовку в аспірантурі (1988–1991) та докторантурі (1997–2000) і 
захистила кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивность тритикале 
в связи с применением азотных удобрений и ретардантов при интенсивной 
технологии его возделывания» (1991 р.) і докторську – «Агроекологічні та 
біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритикале в 
Лісостепу України» (2001 р.). в Інституті пройшла шлях від молодшого до 
головного наукового співробітника.

У 1996 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі 
спеціальності рослинництво. 

У вересні 2002 р. розпочала роботу в Національному аграрному універ-
ситеті (нині – Національний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України) на посаді професора, з грудня 2002 р. – завідувача кафедри 
рослинництва. 

вчене звання доцента присвоєно в 2002 р., професора кафедри рослин-
ництва – у 2003 р. 

З 2004 р., після об’єднання кафедр, керувала кафедрою рослинництва 
та кормовиробництва. У 2006–2009 рр. – директор НДІ агротехнологій та 
якості продукції рослинництва Національного аграрного університету. З 
2009 р. і донині – завідувач кафедри рослинництва Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування України.
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Основними напрямами наукової діяльності є рослинництво, кормови-
робництво, фітоенергетика, адаптивний потенціал сільськогосподарських 
культур і технології їх вирощування, стійкість до стресів, насіннєзнавство 
та методи визначення якості насіння, інноваційні технології в рослинни-
цтві, нанотехнології в рослинництві, збереження та відтворення біорізно-
маніття; стандартизація, сертифікація та оцінка якості сільськогосподар-
ської продукції.

Наукові та науково-методичні розробки академіка С.М. Каленської зна-
йшли відображення в понад 500 публікаціях, із яких 43 монографії; 14 па-
тентів; 20 ДСТУ/ISO, ДСТУ, СОУ, 22 підручники та посібники, понад 
300 статей в наукових вітчизняних та закордонних виданнях, зокрема і у 
міжнародних індексованих виданнях наукометричних баз Scopus, WoS та 
інших закордонних видань; понад 15 науково-практичних рекомендацій, 
70 науково-методичних видань та типових навчальних програм.

Підготувала 2 докторів наук та 36 кандидатів сільськогосподарських 
наук. 

Обрана у 2007 р. членом-кореспондентом УААН відділення рослинни-
цтва, а у жовтні 2020 р. – академіком НААН відділення рослинництва.

За наукові здобутки, впровадження наукових розробок у виробництво, 
змістовну організацію навчально-виховного процесу, підготовку високо-
кваліфікованих спеціалістів присвоєно почесне звання заслуженого діяча 
науки і техніки України; нагороджено нагрудним знаком МОН України 
«відмінник освіти», відзнаками «відмінник аграрної освіти» ІІ ступеня, 
«Знаком Пошани» Міністерства АПК, ювілейною медаллю «100 років На-
ціональній Академії аграрних наук України»; відзначено грамотами, дип-
ломами та подяками Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
аграрної політики України, вАК України та мерії м. Києва. 

Академік С.М. Каленська виконує значну науково-методичну роботу за 
дорученням Міністерства освіти та науки і Міністерства АПК: 2002 р. – 
експерт, 2004–2008 рр. – голова експертної ради з агрономії та лісового 
господарства вищої атестаційної комісії України; 2007–2016 рр. – голова 
науково-методичної комісії з «Агрономії» МОН України й МінАПК Украї-
ни; голова науково-методичних комісій з «Агрономії» Міністерства освіти 
та науки України і Міністерства аграрної політики та продовольства Украї-
ни; 2014 р. і донині – експерт секції «Аграрні науки та продовольство, ве-
теринарна медицина» МОН України; експерт Національного агентства із 
забезпечення якості освіти.

вона – голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних ро-
біт при Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України. 

С.М. Каленська – головний редактор журналу Plant and soil science; го-
ловний редактор журналу Plant Varieties Studying and protection; член ред-
колегії наукових журналів: «Наукові доповіді НУБіП України», «вісник 
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аграрної науки», «Agricultural Science and Practice»; рецензент рубрики 
«Технічні культури» реферативного журналу ННСГБ НААН «Агропро-
мисловий комплекс України».

Пройшла низку стажувань: Саскачеванський університет (2018 р.); чесь-
кий університет наук про життя (2016 р.); Університет прикладних наук 
Анхальт (Німеччина, 2014–2016 рр., 2018 р.); варшавський Університет 
наук про життя (варшава, 2014 р.); Університет наук про життя (вОСU) 
(Австрія, м. відень, 2013 р.).

Учасник міжнародних виставок та конкурсів, зокрема в 2017–2018 ве-
гетаційному році в Міжнародному конкурсі «Технологій вирощування 
пшениці озимої», який проходив у рамках Міжнародного Дня поля DLG 
Feldtage-2018 (земля Саксонія Анхальт, Німеччина), нею, у співпраці з Ми-
ронівським інститутом пшениці ім. в.М. Ремесла НААН, було запропоно-
вано технологію вирощування сорту пшениці «Світанок миронівський», 
яка ввійшла в трійку переможців конкурсу.

Керівник міжнародних та державних наукових тем, які виконувались і 
виконуються в Національному університеті біоресурсів та природокорис-
тування України. Бере участь у роботі міжнародних з’їздів, конференцій, 
симпозіумів, зокрема: 1st International Wheat Congress, 22–26 July 2019, 
Saskatchevan, Canada; міжнародний конкурс «Технології вирощування пше-
ниці озимої» в рамках DLG Німеччині, 2018; International Workshop «Crop 
Production» Anhalt University of Applied Sciences 11 June 2018, Bernburg, 
Germany; Biosystems Engsneering 2020, 2018, Tartu, Estonia; 9th International 
Triticale Simposium, 2017, Szeged, Hungary та ін.
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КАЛЕТНІК
Григорій

Миколайович
Вчений у галузі аграрної економіки,

доктор економічних наук, професор,
академік НААН (2013)

Народився 2 травня 1949 р. у с. Клембівка Ямпільського району він-
ницької області. 

У 1971 р. закінчив Українську ордена Трудового червоного Прапора сіль-
ськогосподарську академію, здобувши спеціальність інженера-механіка сіль-
ського господарства. У цьому самому році розпочав свою трудову діяльність 
на посаді головного інженера колгоспу ім. Калініна у с. Пороги Ямпільсько-
го району (1971–1973). З 1973 по 1975 р. працював головним інженером-
механіком, заступником начальника управління сільського господарства 
Ямпільського райвиконкому. З 1975 по 1979 р. – керуючий Ямпільським ра-
йонним об’єднанням «Сільгосптехніка». З 1979 р.  – голова колгоспу ім. Іл-
ліча с. велика Кісниця Ямпільського району Київської області.

У 1991 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «використання бактеріальної закваски «Літо-
сил» при силосуванні кукурудзи і бурякового жому».

Ділові якості, професіоналізм, небайдужість до проблем села сприяли 
подальшому кар’єрному росту. Більше двох з половиною років (1992–
1994) він був Представником Президента України в Ямпільському районі, 
з 1994 по 1998 р. – депутатом вінницької обласної ради другого скликання. 
У 1994 р. призначений на посаду директора вінницької державної сіль-
ськогосподарської дослідної станції та генерального директора вінницько-
го науково-виробничого об’єднання «Еліта» (с. Агрономічне вінницького 
району вінницької області). 

З 1996 р. – генеральний директор вінницького обласного державного 
об’єднання спиртової та горілчаної промисловості «Поділляспирт», м. він-
ниця.

У 1998 р. здобув другу вищу освіту та спеціальність інженера-економіста 
в Українському державному університеті харчових технологій, м. Київ. 

Академік Г.М. Калетник неодноразово обирався депутатом місцевих 
рад та верховної Ради України, адже його життєва позиція завжди була 
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близька та зрозуміла людям. У квітні 1998 р. Г.М. Калетніка обрали (на 
альтернативній основі) головою вінницької обласної ради. У 2002 р. – на-
родним депутатом України 4-го скликання по 15-му багатомандатному ви-
борчому округу, а ще через два роки очолив вінницьку обласну державну 
адміністрацію. У 2006 р. – народним депутатом України 5-го скликання, у 
2010 р. – 6-го скликання, у 2012 р. – 7-го скликання по виборчому округу 
№ 18, головою Комітету верховної Ради з питань аграрної політики та зе-
мельних відносин. За час роботи у верховній Раді України став автором 
понад 80-ти законів з питань розвитку аграрного сектору економіки, зе-
мельних питань, енергетичної, екологічної та продовольчої безпеки держа-
ви, з яких 50 підтримані на пленарних засіданнях українського парламенту 
і набули чинності законів. 

За час парламентської діяльності, а нині громадської і наукової, Г.М. Ка-
летнік особливу увагу приділяє питанню земельної реформи в Україні, яка 
має стати не засобом збагачення окремих латифундистів, магнатів чи іно-
земців, а працювати на розвиток українського села, зміцнення власного 
господарника, простої людини, яка буде працювати на цій землі, а також 
у напрямі законодавчого забезпечення реформи та її практичної реалізації. 
Саме з цією метою ініціював проведення щорічної Міжнародної науково-
практичної конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та 
національної безпеки держави», що стала платформою обміну думками, 
напрацюваннями та міжнародним досвідом для законотворців, науковців, 
керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, держслужбов-
ців, громадських діячів, експертів та тих, кому не байдужа доля української 
землі. Конференція ставить за мету обговорення нагальних питань ризиків 
та позитивів запровадження ринку земель в Україні, оцінки економічно-
господарських моделей його формування та наслідків для національної 
економіки і суспільства, правових аспектів у сфері сучасного рівня земель-
них відносин, енергетичного забезпечення, збереження продуктивного та 
екологічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та за-
ходів щодо раціонального використання землі як національного багатства 
України.

З 2008 р. Г.М. Калетнік розпочав свою наукову діяльність у стінах він-
ницького національного аграрного університету на посаді доцента кафед-
ри сільськогосподарських машин. У 2009 р. у ННЦ «Інститут аграрної еко-
номіки» НААН захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток ринку 
біопалив в Україні». У цьому самому році колектив обирає його ректором 
університету. 

У 2010 р. присвоєно вчене звання професора. 
З 2013 р. і донині – президент вінницького національного аграрного 

університету, академік Національної академії аграрних наук України.
У липні 2013 р. за ініціативи Г.М. Калетніка створено навчально-науково-

виробничий комплекс «всеукраїнський науково-навчальний консорціум», 
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який поєднав науковий, навчальний та виробничий потенціал вінницького 
національного аграрного університету, Інституту біоенергетичних куль-
тур і цукрових буряків НААН, а згодом і Інституту продовольчих ресурсів 
НААН. На установчих зборах його обрано президентом Консорціуму. 

Головний редактор фахових наукових журналів категорії Б «Економіка. 
фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики» та «вібрації 
в техніці та технологіях», голова спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 
вінницького національного аграрного університету.

Г.М. Калетнік опублікував понад 370 наукових і навчально-методичних 
праць, серед яких 25 монографій, 20 навчальних посібників, 12 підручни-
ків та понад 170 наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних 
виданнях. Автор 62 патентів, 2 авторських свідоцтв та 2 авторських прав 
на твір. 

Ученим засновано наукову школу «Аграрна політика, продовольча, 
енергетична та екологічна безпека України». Під його керівництвом під-
готовлено 9 докторів та 16 кандидатів наук. Коло наукових інтересів школи 
охоплює питання вивчення теоретико-методологічних засад формування 
та розвитку ринку альтернативних джерел енергії (біопалив), формування 
енергетичної, економічної, екологічної безпеки, ефективного використан-
ня ресурсного потенціалу аграрних підприємств, використання відновлю-
ваних енергетичних ресурсів у формуванні системи енергозабезпечення 
сільських територій, розробка економіко-екологічного механізму викорис-
тання органічних відходів у біоенергетиці, управління сучасними еконо-
мічними системами, їх розвитком та стійкістю, дослідження перспектив 
розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні та ін.

Наукові здобутки вченого широко відомі в Україні і за її межами та 
відзначені високими державними нагородами: лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки за роботу «Система використання біоре-
сурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» (2011), 
орден «За заслуги» ІІІ (2009) і ІІ ступенів (2012), «Заслужений економіст 
України» (2004), державний службовець 1-го рангу (1999), «відмінник на-
родної освіти» (1987).
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КАМІНСЬКИй
віктор
францевич
Вчений у галузі загального землеробства,  
доктор сільськогосподарських наук,
академік НААН (2016)

Народився 19 вересня 1960 р. у с. Жуківці (хут. Петрівка) Жмеринського 
району вінницької області.

Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут у 1983 р. за фахом 
агрономія. У 1983–1986 pp. – аспірант Українського науково-дослідного 
інституту землеробства; 1986–1990 pp. – молодший науковий співробітник 
лабораторії інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукуру-
дзи цієї самої установи. Упродовж 1990–1993 pp. – науковий співробітник, 
1993–1994 pp. – старший науковий співробітник, 1994–1996 pp. – в.о. завіду-
вача лабораторії, 1996–1997 pp. – завідувач лабораторії, 1997–2000 pp. – 
вчений секретар Інституту землеробства УААН, водночас – завідувач ла-
бораторії інтенсивних технологій зернобобових і круп’яних культур цієї 
наукової установи. З 2000 p. – заступник директора з наукової роботи ННЦ 
«Інститут землеробства УААН», водночас – завідувач лабораторії інтен-
сивних технологій зернобобових, олійних і круп’яних культур, заступник 
керівника Науково-методичного центру «Землеробство». З 2011 р. – ди-
ректор Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», 
керівник Науково-методичного центру «Землеробство». 

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність ози-
мої пшениці і родючість ґрунту у зв’язку з дією і взаємодією попередників, 
способів основного обробітку і добрив в умовах Ліво бережного Лісостепу 
України», у 2006 р. – докторську дисертацію на тему: «Агробіологічні основи 
інтенсифікації вирощування зернобобових культур у Лісостепу України». 

Учене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1994 р., 
професора – у 2012 р.

У 2010 р. в.ф. Камінський був обраний членом-кореспондентом, а в 
2016 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії аграрних 
наук України за напрямом загальне землеробство.
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З 2016 р. в.ф. Камінський – академік-секретар відділення землероб-
ства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук Украї-
ни. Здійснює координаційно-методичне керівництво підвідомчих наукових 
установ, серед яких 3 національні наукові центри, 7 науково-дослідних ін-
ститутів і 1 біосферний заповідник.

Академік в.ф. Камінський – відомий вчений, основні напрями науко-
вої, науково-організаційної та педагогічної діяльності якого охоплюють 
розв’язання проблеми підвищення продуктивності землеробства як стра-
тегічної галузі сільського господарства України. Пріоритетним напрямом 
його досліджень у галузі теорії і практики новітніх систем землеробства 
є розроблення оригінальних неординарних підходів до розв’язання проб-
леми підвищення їх продуктивності на основі стабілізації землекористу-
вання шляхом відновлення порушеного співвідношення між природними 
комплексами – площами лісу, води, луків, посівів сільськогосподарських 
культур та інших, розроблення та удосконалення ґрунто- і водоохоронних 
систем землеробства та основних їх складових. 

Ним обґрунтовані зони стабільного виробництва зернових, зернобо-
бових, круп’яних і олійних культур в Україні з урахуванням біологічних 
особ ливостей сільськогосподарських культур, ґрунтово-кліматичних умов 
та технологічних факторів. До наукового доробку в.ф. Камінського нале-
жить розроблення принципово нових методологічних підходів щодо оцін-
ки значення метеорологічних факторів та технологічних прийомів у стабі-
лізації сучасних систем землеробства в умовах зміни клімату та освоєння 
їх агропромисловим виробництвом в Україні.

в останні роки важливим науковим напрямом, над яким працює вчений 
є теоретичне обґрунтування та удосконалення засад систем біологічного і 
органічного землеробства як одних з основних факторів підвищення рівня 
регуляції агроландшафтів, механізмів самовідновлення природних ланд-
шафтів, підтримання екологічної рівноваги довкілля та забезпечення ви-
робництва високоякісної сільськогосподарської продукції як основи про-
довольчої безпеки держави і здоров’я нації.

За результатами багаторічної наукової діяльності вчений опублікував 
понад 300 праць. Керував підготовкою 15 кандидатів і 4 докторів сільсько-
господарських наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвя-
чені теоретичним і прикладним проблемам землеробства й рослинництва.

Нагороджений Почесною відзнакою (2010) і почесними грамотами Пре-
зидії УААН (2005, 2008), Головного управління агропромислового розвит-
ку Київської облдержадміністрації (2009), «Знаком Пошани» (2010), По-
чесними грамотами Міністерства аграрної політики України (2005, 2007) 
та Міністерства освіти та науки (2008). 

У 2013 р. в.ф. Камінському присвоєно почесне звання заслуженого пра-
цівника сільського господарства України.
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КвАША 
Сергій 
Миколайович 
 
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,
академік НААН (2013)

Народився 29 вересня 1958 р. у с. велика Севастянівка Христинівського 
району на черкащині. У 1980 р. закінчив Українську сільськогосподарську 
академію за спеціальністю економічна кібернетика. 

Працював спершу економістом-математиком обчислювальної лабора-
торії Української сільськогосподарської академії (1980–1982), потім був 
заступником секретаря комітету комсомолу УСГА (1982–1984). У 1984–
1989 рр. – стажист, аспірант кафедри економіки сільського господарства 
УСГА, з 1989 р. працює асистентом на кафедрі організації сільськогос-
подарського виробництва УСГА та захищає кандидатську дисертацію. У 
1992–1999 рр. – асистент, доцент кафедри світового сільського господар-
ства та зовнішньоекономічної діяльності Національного аграрного універ-
ситету (НАУ). За період діяльності на кафедрі разом з групою викладачів 
сформував навчально-наукову концепцію підготовки аграрних фахівців за 
спеціальністю зовнішньоекономічна діяльність. 

У 1999–2000 рр. – керував Інститутом Магістратури НАУ, потім рік 
виконував обов’язки ректора Інституту післядипломної освіти НАУ, у 
2001 р. – завідувач кафедрою економічної теорії та аграрної політики 
НАУ. За цей час ним сформувались наукові підходи стосовно ролі і міс-
ця аграрної політики в механізмах державного управління національною 
економікою України; 2001–2008 рр. – декан економічного факультету 
НАУ. Після захисту докторської дисертації у 2001 р. доктором економіч-
них наук став у 2002 р., а вчене звання професора кафедри державного 
управління присвоєно у 2004 р. від 2007 р. – член-кореспондент Націо-
нальної академії аграрних наук України. З лютого 2008 р. обраний на по-
саду академіка-секретаря відділення аграрної економіки та земельних 
відносин УААН. Протягом періоду роботи у академії був обраний членом 
Президії академії.
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За переводом з Національної академії аграрних наук працював на посаді 
директора департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України (2011–2012).

Був членом Колегії Міністерства, головою секції з аграрної економіки 
Науково-експертної Ради, головою і членом кількох робочих груп. У його 
функції входила організація роботи аграрного ринку України, узгодження 
балансів продовольства з Мінекономрозвитку і торгівлі, координація ро-
боти Аграрного фонду, Аграрної біржі, Державної продовольчої зернової 
компанії, Оптових ринків сільськогосподарської продукції та інші важливі 
регуляторні заходи економічного розвитку аграрного сектору економіки 
України. він неодноразово брав участь у засіданнях комітетів верховної 
ради, тісно співпрацював з секретаріатом Кабінету Міністрів України, Ко-
мітетом з економічних реформ при Адміністрації Президента України. Був 
головою робочої групи з розробки Закону України «Про засади продоволь-
чої безпеки». Брав участь у формуванні завдань та координації розробки 
кількох проєктів законів України, концепцій та стратегій розвитку аграр-
ного сектору економіки України на період до 2020 р. 

У 2012–2013 рр. – виконувач обов’язків віце-президента Національної 
академії аграрних наук України. Координував науково-методичну роботу 
наукових колективів академії, готував матеріали на загальні збори акаде-
мії. У 2013 р. на сесії Загальних зборів НААН шляхом таємного голосуван-
ня був обраний академіком.

У 2013–2014 рр. – перший заступник директора з наукової роботи На-
ціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»; з 2014 р. – 
проректор Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, з 2021 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. 

Як провідний вчений в галузі аграрної економічної науки запрошений 
до атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. З 2006 по 2014 р. був чле-
ном, заступником Голови, а в період з 2009 по 2011 р. – Головою експертної 
ради вищої атестаційної комісії України (вАК–ДАК). У 2007 р. обраний 
членом Державної акредитаційної комісії з економіки (ДАК), є експертом 
Міністерства освіти та науки України з ліцензування та акредитації вищих 
навчальних закладів України. 

Протягом періоду з 2004 по 2010 р. працював заступником Голови спеціа-
лізованої вченої ради по захисту дисертацій у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування, а з 2011 по 2013 р. був членом цієї ради. 

Активно веде наукову діяльність з підготовки наукових кадрів. Під його ке-
рівництвом у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
захищено 10 докторських та 23 кандидатських дисертацій, продовжують нау-
кові дослідження 1 докторант та 2 аспіранти. За період наукової діяльності 
ним особисто та у співавторстві з іншими науковцями опубліковано понад 190 
наукових праць, у тому числі монографії, посібники і підручники. Певна час-
тина наукових праць, опублікована за кордоном в іноземних виданнях.
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У 2011 р. наказом Міністра аграрної політики України призначений на 
посаду об’єднаного департаменту економічного розвитку аграрного ринку, 
який очолював по жовтень 2012 р. Був головою кількох рад, робочих груп 
та комісій, у тому числі і при Міністрі аграрної політики України з розроб-
ки комплексної державної програми розвитку аграрного сектору економі-
ки України на період до 2020 р. Також координатором з розробки Законів 
України, зокрема ЗУ «Про продовольчу безпеку» та інших нормативно-
правових документів розвитку аграрного сектору економіки України. 

З жовтня 2012 р. виконував обов’язки віце-президента НААН, у цей пе-
ріод, а саме у лютому 2013 р., сесією Загальних зборів академії обраний 
академіком (дійсним членом) НААН. З 2013 р. перейшов на посаду першо-
го заступника директора ННЦ «Інституту аграрної економіки». За період 
роботи організував роботу колективу інституту з проблем зовнішньоеконо-
мічної діяльності, персонально очолював розробку досліджень із ПвЗвТ 
Україна-ЄС. 

У 2014 р. за запрошенням ректора та підтримкою вченої ради перейшов 
на роботу до Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання на посаду проректора з навчальної і виховної роботи. За період ро-
боти на посаді впроваджував зміни до організації освітянської діяльності 
відповідно до ЗУ «Про вищу освіту». 

С.М. Кваша відомий вчений у зарубіжних країнах, і в першу чергу у 
країнах Європейського Союзу. У 2007 р. запрошений як асоційований іно-
земний член Спілки Польських економістів сільського господарства та 
агробізнесу – SERIA, а з вересня 2007 р. обраний іноземним членом цієї 
спілки. він є співзасновником з української сторони Українсько-Польсько-
Словацько-чешсько-Угорського форуму співпраці деканів економічних 
факультетів аграрних університетів цих країн. 

Є членом редколегії у трьох іноземних наукових виданнях аграрних 
університетів у Республіці Польща (аграрні університети в м. Щецині та 
м. варшаві) та Словацькій Республіці – Словацького аграрного Універси-
тету в м. Нітра. Є членом редакційних колегій вітчизняних фахових видань 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Економіка АПК), Інституту агро-
екології, «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку 
НАН України» та Національної академії аграрних наук України («вісник 
аграрної науки»). 

За особистий вклад у розбудову аграрної економічної науки, формуван-
ня власної наукової школи, навчально-наукову та педагогічну діяльність 
присвоєне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009). На-
городжений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики «Знак 
Пошани» (2008) та Міністерства освіти і науки «відмінник освіти і на-
уки України» (2007). У 2010 р. нагороджений Почесною відзнакою Сенату 
варшавського аграрного університету. 
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КИРИК
Микола

Миколайович 
Вчений у галузі фітопатології  

та захисту рослин,  
доктор біологічних наук, професор,

академік НААН (1995)  

Народився 9 червня 1937 р. у с. федорівка Новоград-волинського райо-
ну Житомирської області. 

У 1960 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук 
(нині – Національний університет біоресурсів і природокористування 
України). 

Упродовж 1960–1962 рр. працював головним агрономом навчально-
дослідного господарства Української сільськогосподарської академії «Мит-
ниця» васильківського району Київської області. З 1962 по 1965 р. навчався 
в аспірантурі, з 1965 по 1984 р. – асистент, доцент УСГА, з 1984 р. – про-
фесор. Протягом 1968–1972 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри 
фітопатології УСГА. З 1979 по 1986 р. – декан факультету захисту рослин, 
з 1986 по 1996 р. – проректор із наукової роботи УСГА. З 1987 по липень 
2007 р. був на посаді завідувача кафедри фітопатології Національного 
аграрного університету. З 2002 р. за сумісництвом – директор навчально-
наукового центру «фітомедицини і охорони навколишнього середовища» 
(Національний аграрний університет), з 2007 по липень 2020 р. – професор 
кафедри фітопатології НУБіП України.

У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Аскохітоз гороху і заходи боротьби з ним в 
умовах Полісся і Лісостепу України», а у 1981 р. – докторську дисертацію 
на тему: «Хвороби гороху і біологічне обґрунтування заходів обмеження їх 
розвитку в умовах Української РСР».

У 1993 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 1995 р. – дійс-
ним членом (академіком) УААН відділення рослинництва (захист рос-
лин). У грудні 1993 р. обрано академіком Академії наук вищої школи 
(нині – вищої освіти) України, очолив роботу новоствореного аграрного 
відділення.
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Автор і співавтор понад 400 наукових праць, серед яких 20 монографій 
і навчальних посібників. Має 45 авторських свідоцтв і патентів на вина-
ходи. Співавтор 9 сортів сільськогосподарських культур, які включено до 
Реєстру.

Значна частина робіт присвячена вивченню теоретичних і практичних 
питань етіології й патогенезу хвороб зернобобових культур, біологічних 
властивостей їхніх збудників, виясненню природи імунітету та розробці 
захисних заходів. Теоретично обґрунтовано й експериментально дослідже-
но механізм дії протруйників насіння на мікробіологічні процеси ґрунту і 
розвиток сходів.

Розроблені за його участю системи захисту зернобобових культур та 
методики фітопатологічного моніторингу найшкідливіших хвороб зерно-
бобових культур використовуються у селекційних центрах і пунктах сиг-
налізації й прогнозу України.

Створено наукову школу з питань фітопатології та імунітету рослин. 
Під його керівництвом підготовлено 8 докторських дисертацій і 33 канди-
датських, зокрема 4 – здобувачами із зарубіжних країн. Упродовж 1996–
2001 рр. М.М. Кирик – член американського фітопатологічного товариства. 
Проводить велику науково-організаторську роботу. Понад 35 років був 
головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидат-
ських дисертацій. Упродовж 2007–2014 рр. очолював науково-методичну 
комісію із захисту рослин науково-педагогічних працівників вищих на-
вчальних закладів Міністерства аграрної політики України.

Працював за кордоном експертом з питань сільського господарства: на 
всесвітній виставці «Expo-67» у Канаді (Монреаль, 1967) міжнародних 
виставках сільського господарства і харчової промисловості в Угорщині 
(Будапешт, 1979, 1980) та Німецькій Демократичній Республіці (Лейпциг, 
1974), Національній виставці СРСР у США (Лос-Анджелес, 1977). Про-
ходив стажування у франції (1990) з метою ознайомлення з технологіями 
вирощування зернобобових культур і в Айовському державному універ-
ситеті США (1991, 1995) щодо адаптації програм підготовки фахівців 
сільського господарства. У 2001 р. запрошений до Нігерії консультантом 
громадської організації «Міжнародний рух охорони навколишнього се-
редовища Африки».

За досягнення у науковій та навчально-виховній роботі нагородже-
но: орденом Дружби народів (1986), медалями «25 років Незалежності 
України» (2016), «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «ветеран праці» 
(1986), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1998), Почесною 
грамотою верховної ради України (2014), Грамотою Комітету верховної 
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (2018), 
нагрудним знаком «відмінник соціалістичного сільського господарства 
(1973), золотою медаллю вДНГ СССР (1974), відзнакою Міністерства 
аграрної політики України – «Знаком Пошани» та Почесною відзнакою 
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УААН (2007). Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки 
України (1992). Лауреат Почесної нагороди громадської організації «Між-
народний рух охорони навколишнього середовища Африки». Президія 
Академії наук вищої школи (нині – вищої освіти) присудила йому нагоро-
ду Ярослава Мудрого (2005), удостоїла медалей «20 років АНвОУ» (2012), 
«Микола Іванович Дубина» (2017) та «За успіхи у науково-педагогічній 
діяльності» (2017). Національна академія педагогічних наук присудила на-
городу «Ушинський К.Д.» (2018), а Головна державна інспекція з каран-
тину рослин України нагородила трудовою відзнакою – знаком «За високі 
досягнення в роботі» (2008). Рішенням вченої ради НАУ (нині – НУБіП 
України) М.М. Кирику присвоєно звання заслуженого професора Націо-
нального аграрного університету (2007).
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КИРИчЕНКО
віктор
васильович 
Вчений у галузі селекції та насінництва 
сільськогосподарських культур, 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН (2007)

Народився 20 листопада 1946 р. у с. Милаївка Бєловського району Кур-
ської області.

У 1965 р. закінчив Кучеровський сільгосптехнікум, отримав диплом 
агро нома з відзнакою. Працював у аграрному підприємстві. У 1965–
1968 рр. служив у лавах Радянської Армії. З 1968 по 1973 р. навчався на 
агрономічному факультеті Харківського сільськогосподарського інституту 
ім. в.в. Докучаєва. Після успішного закінчення навчання отримав диплом 
з відзнакою за фахом учений агроном за спеціальністю селекція та насін-
ництво.

У 1973–1976 рр. навчався в аспірантурі Українського науково-дослід-
ного Інституту рослинництва, селекції та генетики імені в.Я. Юр’єва Пв 
вАСГНІЛ. У 1979 р. отримав диплом кандидата біологічних наук. Після 
закінчення аспірантури працював на посадах молодшого, наукового спів-
робітника лабораторії селекції ячменю ярого.

У 1980 р. навчався в науково-дослідних установах НДР за спеціальністю 
селекція рослин на стійкість до хвороб, зокрема: ячменю ярого, пшениці 
озимої, жита озимого з основами генетики, імунітету, біотехнології та ге-
нетичні ресурси.

У грудні 1980 р. за конкурсом був призначений на посаду старшо-
го наукового співробітника лабораторії селекції соняшнику УкрНДІРСГ 
ім. в.Я. Юр’єва (нині – ІР ім. в.Я. Юр’єва НААН). З 1991 по 2000 р. очо-
лював відділ селекції інституту та лабораторію селекції, генетики і насін-
ництва соняшнику.

У 2000 р. очолив Інститут рослинництва ім. в.Я. Юр’єва УААН, і в лис-
топаді 2002 р. захистив докторську дисертацію в ІЗК УААН на тему: «Тео-
ретичні основи гетерозису та його практичне використання у соняшника» 
за спеціальністю селекція рослин.
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У 2003 р. обрано членом-кореспондентом УААН за спеціальністю се-
лекція рослин. 

У 2004 р. присвоєно вчене звання професора. 
З 2004 по 2008 р. – член Експертної ради вищої атестаційної комісії 

України.
Головний редактор міжвідомчого збірника «Селекція і насінництво», 

наукових журналів «вісник Центру наукового забезпечення АПв Харків-
ської області» (до 2020 р.) та «Генетичні ресурси рослин», які видаються в 
Інституті рослинництва ім. в.Я. Юр’єва НААН. член редакційних рад між-
народних журналів «Геліо» (Нові Сад, Сербія) та «Масличные культуры» 
(Краснодар, Рф).

З 2012 по 2014 р. – головний науковий співробітник лабораторії селекції 
та генетики соняшнику Інституту рослинництва ім. в.Я. Юр’єва НААН. З 
2014 по червень 2020 р. – директор Інституту. 

У 2010 р. очолив кафедру генетики, селекції та насінництва Харківсько-
го національного аграрного університету ім. в.в. Докучаєва, професор ка-
федри (за сумісництвом). З 2016 р. − професор кафедри агротехнологій та 
екології Харківського національного технічного університету сільського 
господарства ім. Петра василенка.

У 2007 р. обрано академіком Української академії аграрних наук та чле-
ном Президії. У цьому році Президія НААН доручила йому координацію 
ПНД «Олійні культури. Соняшник». Завдяки вдалому керівництву програ-
мами завдань науковими колективами ІР, СГІ–НЦНС, ІОК створено понад 
150 гібридів та їх батьківських компонентів широкого спектра викорис-
тання: з різною довжиною вегетаційного періоду, жирнокислотного складу 
олії, резистентних до основних хвороб та толерантних до вовчка. 

Як голова спеціалізованої ради зі спеціальності агрономія 201 забезпе-
чив якісну підготовку кандидатів та докторів наук. Ним особисто підготов-
лено 19 кандидатів та 7 докторів наук, які працюють в Україні.

Має 530 наукових праць, з яких 12 монографій, 10 навчальних посібни-
ків, 20 методичних рекомендацій та каталогів, 5 книг.

Активна наукова, організаційна та громадська робота (він є головою де-
партаменту науки Міжнародного конгресу з захисту прав і свобод людини 
«Світ») дала змогу йому вибороти почесне звання заслуженого діяча нау-
ки і техніки України (2004), стати лауреатом премії ім. в.Я. Юр’єва НАН 
України (2006), лауреатом премії НААН «За видатні досягнення в аграрній 
науці» (2010), лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки України 
(2013), лауреатом Українського рейтингу «Людина року» (2017).

Академіка в.в. Кириченка нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ (2001), 
ІІ ступенів (2008), орденами УПЦ «За патріотизм» ІІ і І ступенів, числен-
ними медалями та грамотами Харківської обласної ради, Харківської об-
лдержадміністрації, Мінагрополітики України.
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КИСІЛЬ
володимир
Іванович 
(1951–2008) 

Вчений у галузі агрохімії,  
ґрунтознавства та агроекології,  
доктор сільськогосподарських наук, 
академік НААН (2007)

Народився 21 березня 1951 р. у м. валуйки Бєлгородської області (Ро-
сія).

У 1974 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут 
ім. в.в. Докучаєва (нині – Харківський національний аграрний універ-
ситет), факультет ґрунтознавства та агрохімії за спеціальністю агрохімія 
та ґрунтознавство і отримав кваліфікацію вченого агронома агрохіміка-
ґрунтознавця. Після закінчення навчання з 1974 по 1975 р. проходив вій-
ськову службу у лавах Радянської Армії. Упродовж 1975–2008 рр. працював 
в Інституті ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського (нині – 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського») на 
посадах: з 1975 по 1984 р. – молодший науковий співробітник, з 1984 по 
1988 р. – старший науковий співробітник, з 1989 по 1991 р. – завідувач 
сектору біоземлеробства, з 1991 р. – завідувач лабораторії екології ґрунтів 
та біоземлеробства, з 2003 р. – заступник директора Інституту з наукової 
роботи, з 2004 по 2008 р. – директор.

У 1982 р. в Білоруському науково-дослідному інституті ґрунтознавства і 
агрохімії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність міне-
ральних добрив у ланці сівозміни при плоскорізному і відвальному обро-
бітках на еродованому темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного 
Лісостепу УРСР».

У 2002 р. в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Со-
коловського» захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні 
основи і прикладні аспекти застосування добрив у біологічному земле-
робстві». 

Доктор сільськогосподарських наук з 2002 р.
Під науковим керівництвом в.І. Кисіля проведено районування ґрун-

тового покриву країни за придатністю до вирощування екологічно чистої 
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продукції, розроблено технології її одержання, опрацьовано методи оцінки 
еколого-токсикологічного стану ґрунтів, проведено фундаментальні дослі-
дження впливу різних систем землеробства на властивості ґрунтів. Значну 
увагу в наукових дослідженнях приділено вивченню закономірностей фор-
мування оптимізованого живлення польових культур, розробці сучасних 
систем удобрення, обробітку, створенню нових екологобезпечних видів 
органічних і мінеральних добрив. Ним уперше в Україні сформульовано 
теоретичні положення комфортного живлення культур макро- і мікроеле-
ментами, що забезпечує одержання екологічно чистих і біологічно повно-
цінних урожаїв. Одним з перших у державі поставив питання про необ-
хідність розробки закону України про статус екологічно чистих земель. 
він був одним із авторів проєкту Закону України «Про органічне вироб-
ництво».

Науковий доробок в.І. Кисіля нараховує 116 наукових праць, які над-
руковані у вітчизняних та закордонних виданнях. він автор 2 монографій, 
1 навчального посібника та 4 патентів України.

Під науковим керівництвом в.І. Кисіля захищено 2 кандидатські дисер-
тації.

У 2002 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 2007 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН зі спеціальності ґрунтознавство, природоко-
ристування.

Наукові розробки в.І. Кисіля знайшли широке визнання не тільки у віт-
чизняних науковців, а й за кордоном. він плідно співпрацював із Швей-
царським національним фондом, Міжнародною організацією екологічного 
сільського господарства (YFOAM), національними екологічними устано-
вами Німеччини, Данії, Польщі, США.

в.І. Кисіль активно підтримував міжнародний імідж ґрунтознавців 
Украї ни, виступаючи з доповідями на наукових конференціях у різних 
краї нах світу: франції, Китаї, Нідерландах, чехії, Білорусі та ін.

Активна позиція в.І. Кисіля у питаннях розвитку вітчизняного ґрунто-
знавства та агрохімії знайшла визнання вчених цієї галузі. У 2006 р. він був 
обраний генеральним секретарем Українського товариства ґрунтознавців 
та агрохіміків.

Упродовж 2004–2006 рр. очолював спеціалізовану вчену раду із захисту 
кандидатських і докторських дисертацій при ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколов-
ського».

За особистий внесок у наукове забезпечення аграрного виробництва на-
городжено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006) та від-
знакою Харківської обласної державної адміністрації (2007).

його наукова спадщина, як і розроблені ним стратегічні напрями дослі-
джень, знайшли і будуть знаходити подальший розвиток у напрацюваннях 
його послідовників та учнів.

Помер 3 травня 2008 р.
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КОвАЛЕНКО
віктор
федорович 
(1940 –2012)

Вчений у галузі тваринництва,
доктор біологічних наук, професор,
академік НААН (1995)

Народився 1 січня 1940 р. у с. власівка Глобинського району Полтав-
ської області.

Закінчив з відзнакою у 1964 р. зоотехнічний факультет Полтавського 
сільськогосподарського інституту.

З 1964 р. працював у Полтавському НДІ свинарства, обіймаючи посади 
молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача відділу, лабора-
торії, заступника директора інституту з наукової роботи. впродовж 1965–
1968 рр. навчався в аспірантурі Полтавського НДІ свинарства під керівни-
цтвом видатного вченого-біолога академіка О.в. Квасницького.

У 1969 р. на спецраді Полтавського сільськогосподарського інституту 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «вивчення складу ембріотро-
фа у свиноматок», у 1988 р. у всесоюзному інституті тваринництва – док-
торську дисертацію на тему: «фізіологічні аспекти підвищення відтворю-
вальної здатності свиноматок».

У 1974 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а 
у 1997 р. – професора.

Наукові пошуки в.ф. Коваленко проводив у трьох основних взаємо-
пов’язаних напрямах: 1) фундаментальні дослідження – стосовно до роз-
в’я зання проблем біотехнології відтворення свиней, метаболізму в ор-
ганізмі свиноматок і кнурів, у системі мати – плід; 2) вирішення питань 
відтворення свинопоголів’я практичного характеру – розробка способів 
підвищення репродуктивної здатності свиноматок і кнурів, удосконалення 
технології вирощування свинок та кнурців, а також застосування штучного 
осіменіння свиней; 3) конструкторська і винахідницька робота щодо від-
творення свиней – нової апаратури для отримання сперми від кнурів та 
штучного осіменіння свиноматок, створення сучасної технології довготри-
валого зберігання сперми кнурів у різних температурних умовах.
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На основі власних багаторічних досліджень в.ф. Коваленко уперше у 
світовій практиці створив новий напрям у фізіології розмноження тварин: 
у системі мати–плацента–плід виявив невідомі до цього особливості вугле-
водного обміну у матці свиноматок у взаємозв’язку з їхнім фізіологічним 
станом та метаболічними процесами у плодів. Уперше виявлено відсут-
ність фосфоролітичного шляху розщеплення глікогену в ендометрії та пло-
дових оболонках.

Сформулював дві теорії про локально-міжтканинну диференціацію 
фізіологічних процесів у матці та циклічну лабільність гомеостазу мета-
болічних процесів у ній (свідоцтва № 25507 та № 28506 від 22.04.2009). 
вперше в світі обґрунтував необхідність і довів можливість використання 
синхронізації опоросів та розробив відповідні оригінальні методи її здійс-
нення для ефективного застосування у виробничих умовах.

Перший серед вітчизняних і зарубіжних дослідників розробив спосіб 
заморожування сперми кнурів з використанням герметизації великих її 
місткостей з одночасним збереженням високої біологічної цінності спер-
міїв після розморожування. Розробив унікальний метод селекції сперміїв 
кнура з метою підвищення великоплідності поросят без зменшення багато-
плідності.

Запропонував раціональний режим виявлення свиноматок в охоті і їхнє 
осіменіння та метод відновлення порушеної відтворювальної функції, які 
знайшли широке застосування як у нашій державі, так і в Росії, Білорусі, 
Молдові тощо.

Сконструював низку приладів для штучного осіменіння свиноматок, що 
дало змогу значно зменшити витрати сперми. Розробив апаратуру ново-
го покоління: спосіб автоосіменіння свиноматок, який сприяє підвищенню 
продуктивності праці оператора більш ніж у 3–5 разів; внутрішньоматко-
вий метод осіменіння та відповідне обладнання, що дає змогу зменшити 
розміри спермодози у 3–4 рази й водночас без зниження багатоплідності. 
Розробив новітні технології з питань збереження екології навколишнього 
середовища: застосування пластової води у годівлі сільськогосподарських 
тварин, виробництво сухих ферментованих кормів, а також підвищення 
перетравності поживних речовин кормів з використанням сучасного об-
ладнання.

вперше в Україні в 1972 р. запровадив штучне осіменіння свиней в умовах 
великих індустріальних свинокомплексів, за його проєктом було побудовано 
спеціалізовані станції штучного осіменіння в ряді областей України. Під ме-
тодичним керівництвом та за безпосередньою участю вченого впроваджено 
технологію штучного осіменіння свиноматок з повним охопленням усього 
парувального контингенту в Івано-франківській області, досвід роботи якої 
було прийнято для поширення в інших господарствах України.

Автор понад 400 наукових праць, 28 рекомендацій державного призна-
чення, Державних стандартів України, понад 60 винаходів, захищених ав-
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тор ськими свідоцтвами СРСР та патентами України, 15 книг з напряму 
біотехнології відтворення і підвищення репродуктивної здатності свиней. 
Постійно пропагує наукові досягнення, читає курс лекцій з тваринництва 
у Полтавському національному педагогічному університеті, багаторазо-
во призначався головою ДЕК у Полтавській державній аграрній академії, 
брав участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та нарадах 
у галузі тваринництва.

Підготував 19 кандидатів та доктора наук у галузі біотехнології відтво-
рення сільськогосподарських тварин.

в.ф. Коваленко був членом Європейської асоціації із розмноження до-
машніх тварин (Е50АК), двох спеціалізованих рад із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій, редколегії республіканського збірника «Сви-
нарство» та журналу «Надежда планеты».

У 1993 р. обрано членом-кореспондентом УААН, у 1995 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН відділення зоотехнії та ветеринарної медици-
ни (технологія виробництва і переробки свинини).

Нагороджено почесними грамотами Президії верховної Ради та Кабі-
нету Міністрів України. Має звання заслуженого винахідника України, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, неодноразово 
нагороджувався грамотами та медалями вДНГ.

 Помер 2 жовтня 2012 р.
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КОвАЛЕНКО
ПЕТРО

ІвАНОвИч
Вчений у галузі гідротехніки і меліорації,  

доктор технічних наук, професор,  
академік НААН (1990)

Народився 5 січня 1939 р. у с. Пальміра на черкащині. У 1962 р. закін-
чив Інститут інженерів водного господарства (м. Рівне). 

Трудову діяльність розпочав старшим інженером інституту Укрдіпровод-
госп Міністерства меліорації і водного господарства УРСР. У 1974–2011 рр. 
був директором Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і 
меліорації (нині – Інститут водних проблем і меліорації НААН), одночасно 
в 1987–1990 рр. – генеральним директором всесоюзного науково-виробни-
чого об’єднання УкрНДІГіМ; 1996–2001 рр. – віце-президент УААН; 2001–
2006 рр. – академік-секретар відділення землеробства і меліорації УААН; 
2011 р. і донині – радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації 
НААН. Постійне прагнення підвищення рівня знань зумовило навчання в 
1966–1970 рр. в аспірантурі Київського інженерно-будівельного інституту 
під керівництвом професора в.в. Смислова. У 1970 р. в Українському ін-
ституті інженерів водного господарства захистив кандидатську, а у 1975 р. 
у Московському гідромеліоративному інституті – докторську дисертацію. 
Темою обох було вдосконалення функціонування меліоративних мереж.

Під керівництвом і безпосередньою участю П.І. Коваленка створено 
перші в Україні зрошувальні системи з автоматизованим управлінням 
процесами водорозподілу і поливу; розроблено принципи й методологію 
технічно досконалих конструкцій осушувально-зволожувальних систем. 
Розроблено концептуальні основи і технології управління процесами водо-
розподілу та водорегулювання, створення систем автоматизованого управ-
ління і комплексу технічних засобів їхньої реалізації; реконструкції діючих 
меліоративних систем з урахуванням сучасних критеріїв ресурсозбережен-
ня екологічних вимог. 

Наукові розробки було реалізовано у першому в Радянському Союзі 
нормативному документі «Настанови щодо проектування автоматичного 
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водорозподілу на зрошувальних системах». Технологію автоматичного 
водорозподілу і водорегулювання – у проєкті найбільшої в Україні і на 
Європейському континенті – Каховській зрошувальній системі. Почина-
ючи з кінця 1960-х років, з метою раціонального використання води на 
зрошувальних системах, за ініціативою П.І. Коваленка, усі проєктні орга-
нізації України перейшли на проєктування систем з каскадним регулюван-
ням у каналах та автоматизацію водорозподілу. Багатопланові дослідження 
П.І. Коваленка було покладено в основу розроблення наукової Концепції 
розвитку водних меліорацій в Українській PCP, затвердженої Південним 
відділенням вАСГНІЛ у 1990 р. 

Опубліковано понад 400 наукових праць, 14 книг, зокрема 1 підручник. 
його розробки захищено 24 авторськими свідоцтвами і патентами. За нау-
ковою редакцією вченого опубліковано 60 наукових збірників, книг та нау-
кових праць з питань гідротехніки і меліорації земель, водного господар-
ства, технології будівництва й експлуатації гідромеліоративних систем. 

У 1982 р. йому присвоєно вчене звання професора, у 1990 р. обрано 
академіком УААН. 

За значний вклад у розвиток науки Росії та інших країн СНД П.І. Ко-
валенка обрано дійсним членом (академіком) Російської академії сіль-
ськогосподарських наук у 1998 р., а у 2001 р. – членом Італійської сіль-
ськогосподарської академії Georgofili. Створив наукову школу. Під його 
керівництвом захищено 8 докторських і 24 кандидатських дисертації. 

Петро Іванович – віце-президент Міжнародної комісії з іригації і дре-
нажу та Міжнародної асоціації гідравлічних досліджень, керівник групи 
МКІД «Іригація і дренаж в країнах з соціально-економічною трансформа-
цією», член редколегії журналу «вісник аграрної науки», реферативного 
журналу «Агропромисловий комплекс України», міжвідомчого наукового 
збірника «Меліорація і водне господарство», член редколегії спеціалізо-
ваних фахових наукових журналів у Польщі («Journal of Water and Land 
development» Polish Academy of Sciences. Committee for Land Rеclamation 
and Environmental Engineering in Agriculture. Institute of Technology and Life 
Sciences, Warszawa – Falenty, Poland), Росії (научный журнал РосНИИПМ 
Российского НИИ проблем мелиорации), г. Новочеркасск, Ростовская обл.; 
Узбекистані (журнал «Ирригация и дренаж»).

Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки та Премії Української академії аграрних 
наук «За видатні досягнення в аграрній науці». Нагороджений орденами 
«Знак Пошани» і «За заслуги» II і ІІІ ступенів, багатьма медалями. вся нау-
кова діяльність Петра Івановича пов’язана з вивченням і впровадженням у 
життя принципів удосконалення систем гідротехніки і меліорації.
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КОвТУН
Світлана
Іванівна

Вчений у галузі біотехнології
та генетики сільськогосподарських тварин,

доктор сільськогосподарських наук,
академік НААН (2016)

Народилася 11 травня 1972 р. у с. Харківці Переяслав-Хмельницького 
району Київської області.

Закінчила в 1994 р. Український державний педагогічний університет 
ім. М.П. Драгоманова за фахом учитель біології та хімії. 

Працює в Інституті розведення і генетики тварин ім. М.в. Зубця НААН 
з 1 серпня 1994 р. У 2011–2013 рр. – заступник директора з наукової робо-
ти цього інституту; 2013–2014 рр. – головний вчений секретар НААН, а з 
серпня 2014 р. і донині – перший заступник директора з наукової роботи 
Інституту розведення і генетики тварин імені М.в. Зубця НААН.

У 2000 р. в Інституті розведення і генетики тварин ім. М.в. Зубця НААН 
захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цитогенетичні та морфоло-
гічні дослідження раннього ембріогенезу при одержанні зародків вели-
кої рогатої худоби in vitro», у 2008 р. в цьому самому інституті захистила 
докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування і удосконалення 
генетичних методів дослідження раннього ембріогенезу сільськогосподар-
ських тварин». Доктор сільськогосподарських наук з 2009 р., учене звання 
професора присвоєно у 2011 р.

Одна з провідних учених у галузі біотехнології та ембріологічної ге-
нетики тварин. Її наукові дослідження присвячені експериментальному 
відпрацюванню перспективних напрямів практичного використання біо-
технологічних методів для перетворення генофонду порід з метою послі-
довного підвищення їхнього генетичного потенціалу й одночасного збе-
реження генофонду неконкурентоспроможних племінних ресурсів. Під її 
керівництвом удосконалено технологію трансплантації свіжоотриманих 
і кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби на основі запрова-
дження детальної зажиттєвої оцінки якості зародків у поєднанні з їхнім 
цитогенетичним аналізом для підвищення рівня приживлення пересаджу-
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ваних ембріонів. Ефективність цих робіт підтверджено наданням Мініс-
терством аграрної політики України статусу підприємства (лабораторії) з 
трансплантації ембріонів (з 2006).

Під керівництвом Світлани Іванівни Інститут розведення і генетики тва-
рин ім. М.в. Зубця НААН уперше в Україні спільно з науковцями Інсти-
туту хімії поверхні ім. О.О. чуйка НАН України розпочали впровадження 
нової технології використання нанобіоматеріалів для кріоконсервування 
гамет та одержання ембріонів сільськогосподарських тварин in vitrо в сис-
темі довгострокового зберігання генетичних ресурсів тварин.

У рамках співпраці впродовж 2020 р. із проєктом «BioUkraine» фунда-
ції Україна–США під керівництвом Світлани Іванівни Інститут розведен-
ня і генетики тварин імені М.в. Зубця НААН отримав грант для участі 
у онлайн-конференціях та набув членства в Американському товаристві 
науки про тварин, Американській асоціації ембріотрансплантації та є учас-
ником щорічних зустрічей товариства кріобіологів. Одержано у 2021 р. 
грант від фонду «BioUkraine» фундації Україна–США для технічного за-
безпечення проєкту «використання біотехнології трансплантації ембріонів 
для розмноження великої рогатої худоби та збереження генофонду», який 
спрямовано на доукомплектування необхідними інструментами та облад-
нанням лабораторії з трансплантації ембріонів великої рогатої худоби.

Під науковим керівництвом С.І. Ковтун захищено три кандидатських 
дисертацій. У творчому доробку автора майже 250 публікацій, зокрема 6 
публікацій індексованих у наукових базах даних Scopus та Web of Science, 
4 патенти, 4 монографії, 4 навчальні посібники, 12 рекомендацій та мето-
дичних рекомендацій, 2 методики, 5 програм селекційної роботи з порода-
ми та збереження генетичних ресурсів тварин.

Обрана академіком НААН у 2016 р. 
Лауреат Премії Президента України для молодих учених (2004), наго-

роджена Грамотою Президії НААН (2010), Почесною Грамотою Кабінету 
Міністрів України (2011) та Грамотою верховної Ради України (2015). 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 із захисту докторських 
та кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.15 – генетика та 
06.02.01 –  розведення та селекція тварин. Є відповідальним редактором 
міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетика тва-
рин». Заступник головного редактора редакційної колегії «вісника Укра-
їнського товариства генетиків і селекціонерів», член редакційної колегії 
збірника наукових праць «фактори експериментальної еволюції організ-
мів» та іноземного журналу «Bulgarian Journal of Animal Husbandry». віце-
президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. ва-
вилова. 
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

КОЗИР
володимир
Семенович 

Вчений у галузі тваринництва,
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН (1995)

Народився 3 березня 1937 р. у м. Дніпропетровську. 
У 1959 р. закінчив зооінженерний факультет Кам’янець-Подільського 

сільськогосподарського інституту. З 1959 р. працював головним зоотехні-
ком колгоспу в Дніпропетровській області. 

З 1963 р. на партійній роботі: спочатку в Синельниківському райкомі, 
а потім у Дніпропетровському обкомі партії. У 1966 р. його призначено 
заступником начальника обласного управління сільського господарства. З 
1977 р. впродовж 19-ти років в.С. Козир працював директором Дніпро-
петровської державної дослідної станції тваринництва та одночасно ке-
рував дослідним господарством, а після реорганізації станції у Дніпро-
петровський філіал Українського науково-дослідного інституту розведення 
та штучного осіменіння великої рогатої худоби – директором цієї установи. 
З жовтня 1982 р. – старший науковий співробітник. У 1985 р. при створенні 
Дніпропетровського науково-виробничого об’єднання «Еліта» був призна-
чений його генеральним директором та обраний директором новостворе-
ного Інституту тваринництва центральних районів України. 

З 1996 р. – заступник начальника управління з питань харчової та пе-
реробної промисловості Дніпропетровської облдержадміністрації. Під 
керівництвом і за безпосередньою участю в.С. Козиря спочатку дослідна 
станція, а потім Інститут тваринництва центральних районів УААН стали 
одним із центрів удосконалення окремих напрямів наукових досліджень у 
тваринництві – форм і методів селекційної роботи, відтворення стада, під-
вищення ефективності використання кормів. Нині обіймає посаду голов-
ного наукового співробітника ДУ Інститут зернових культур НААН. 

У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна 
ефективність виробництва свинини», у 1989 р. на спецраді Кубанського 
сільськогосподарського інституту – докторську дисертацію на тему: «Зоо-
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технічне обґрунтування інтенсифікації виробництва яловичини в степовій 
зоні УРСР». 

У травні 1991 р. присвоєно вчене звання професора. 
Основними напрямами творчої діяльності вченого є: наукові розроб-

ки з питань селекції, комплексної системи гарантованого відтворення 
поголів’я; розробка програми інтенсифікації скотарства, маловитратної 
технології елементів у молочному та м’ясному скотарстві; методології роз-
ведення різних порід. Є співавтором виведення української м’ясної породи 
великої рогатої худоби, дніпропетровського зонального жирномолочного 
типу, чотирьох ліній і десятків високопродуктивних родин червоної степо-
вої худоби та української чорно-рябої молочної породи. Працює над впро-
вадженням у виробництво науково-технічних досягнень.

він – член науково-методичної ради зонального селекційного центру, 
член спецради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Ін-
ституті тваринництва НААН. 

Упродовж 2005–2015 рр. – завідувач кафедри технологій переробки про-
дукції тваринництва Дніпровського державного аграрно-економічного уні-
верситету. 

вченим опубліковано у 78 виданнях, зокрема 19 зарубіжних, понад 
800 наукових праць, зокрема монографій – 52, брошур – 97, підручник, 
нав чальних посібників – 36, патентів – 24. 

Підготував 7 докторів і 4 кандидати наук. 
У 1993 р. обрано членом-кореспондентом НААН, у 1995 р. – дійсним 

членом (академіком) НААН відділення зоотехнії (технологія виробництва 
продукції тваринництва). 

Був депутатом районної і селищної рад.
Нагороджено орденами Трудового червоного Прапора (1981), «За за-

слуги» ІІІ ступеня (2010), 3 медалями, нагрудними знаками «Знак Поша-
ни», почесними грамотами верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України. Має почесне звання заслуженого зоотехніка УРСР (1987). 
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

КОНДРАТЕНКО
Петро

васильович 
Вчений у галузі садівництва, 

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2002)

Народився 12 липня 1952 р. у с. Новоселівка Гадяцького району Пол-
тавської області.

Закінчив у 1974 р. агрономічний факультет Полтавського сільськогос-
подарського інституту. впродовж 1974–1976 рр. – агроном колгоспу «Зоря 
комунізму», старший агроном районного управління сільського господар-
ства, головний агроном колгоспу Гадяцького району Полтавської облас-
ті; 1976–1979 рр. – аспірант Науково-дослідного інституту садівництва 
(м. Москва). Упродовж 1980–1986 рр. – молодший, старший науковий спів-
робітник Українського науково-дослідного інституту садівництва; 1986–
1989 рр. – головний спеціаліст-керівник групи науки і технологій, головний 
агроном Головплодоовочпрому Держагропрому України; 1989–1991 рр. – 
старший, провідний науковий співробітник, 1991–1996 рр. – заступник ди-
ректора з наукової роботи Інституту садівництва, 1996–2011 рр. – директор 
Інституту садівництва, 2011 р. – головний науковий співробітник відділу 
зберігання, переробки та аналітичних досліджень Інституту садівництва 
НААН (м. Київ, смт Новосілки). З 2018 р. і донині – академік-секретар 
відділення рослинництва НААН. 

У 1981 р. в Науково-дослідному зональному інституті садівництва 
(м. Москва) захистив кандидатську дисертацію на тему: «вплив конструк-
ції насаджень і стану ґрунту на водний режим, ріст і продуктивність яблуні 
у Підмосков’ї», а у 2001 р. – докторську дисертацію на тему: «Адаптація 
яблуні в Україні» в Національному аграрному університеті.

Коло наукових інтересів П.в. Кондратенка включає оцінку економічних, 
кліматичних, ґрунтових умов регіонів України яблуневих насаджень.

Безпосередньо за участю П.в. Кондратенка та під його керівництвом 
уперше в Україні за допомогою розроблених комп’ютерних програм 
обґрунтовано комплексний вплив ґрунтово-кліматичних умов на про-
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дуктивність яблуні. визначено і теоретично обґрунтовано коефіцієнти 
регресії зон вирощування цієї культури в Україні. Здійснено групуван-
ня ґрунтів за ступенем придатності їх для вирощування яблуні та скла-
дено відповідну карту. Обґрунтовано перспективні способи інтенсив-
ного вирощування вегетативних підщеп, оздоровлення районованих та 
перспективних підщеп, розмноження їх у культурі іn vitro та маточнику. 
Обґрунтовано методичні аспекти ведення наукових досліджень у сучас-
них насадженнях яблуні. Проведено науковий аналіз і оцінено напрям 
вирощування пальметних яблуневих садів в Україні. вперше розроблено 
класифікацію збудників грибних захворювань насаджень яблуні у різних 
регіонах України.

Основним напрямом наукової діяльності вченого є створення комплекс-
ної ресурсоощадної технології вирощування насаджень яблуні в різних ре-
гіонах України. Для цього в єдину схему об’єднано дослідження з оцінки 
природно-кліматичних умов, ґрунтів, сортів, конструкцій насаджень, за-
хисту рослин, зберігання плодів, оздоровлення та виробництва садового 
матеріалу, а також економічну оцінку регіонів стосовно до промислового 
вирощування продукції.

За його участю виконано оцінку регіонів для визначення найбільш ефек-
тивних зон промислового вирощування конкурентоспроможних плодів 
яблуні на експорт, а також для внутрішнього використання в Україні. За-
пропоновано сорти, технології вирощування садивного матеріалу, засоби 
захисту рослин, способи збирання та зберігання плодів, які дають змогу 
отримати продукцію високої якості та низької собівартості.

Опубліковано близько 250 наукових праць, зокрема (автор і співавтор) 
13 монографій і 13 рекомендацій з питань технології вирощування плодо-
вих культур та методики проведення досліджень у садівництві. його робо-
ти опубліковано в міжнародних виданнях Сполучених Штатів Америки, 
Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови. Під керівництвом захищено 
3 докторські і 7 кандидатських дисертацій і ще два аспіранти готуються до 
захисту.

У 1999 р. обраний членом-кореспондентом УААН, а у 2002 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН.

П.в. Кондратенко є членом редколегії журналу «Сад, виноград і вино 
України», заступником голови Міжнародної програми «Плодівництво» 
(м. Москва), обраний членом Міжнародного комітету по горіхоплідних 
культурах, є співавтором проєкту Закону України «Про підтримку садівни-
цтва». Брав участь у розробці та виконанні міжнародних програм із садів-
ництва Німеччини, Нідерландів, Польщі, чехії, Ірану.

Лауреат премії ім. Л.П. Симиренка (2002) та Державної премії України 
в галузі науки і техніки (2005). Нагороджений дипломами і медалями між-
народних виставок. 
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

КОЦЮМБАС 
Ігор

Ярославович
Вчений у галузі ветеринарної фармакології,  

токсикології та контролю за якістю  
і безпечністю ветеринарних препаратів, 

доктор ветеринарних наук, професор,
академік НААН (2016)

Народився 10 травня 1953 р. у м. Львові. У 1975 р. закінчив ветеринар-
ний факультет Львівського зооветеринарного інституту за спеціальністю 
ветеринарія. Після закінчення Інституту з 1975 по 1981 р. працював стар-
шим інженером Львівського відділення Інституту біохімії імені О. Палла-
діна.

У 1981 р. вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту земле-
робства і тваринництва західних районів УРСР на заочну форму навчан-
ня та одночасно працював старшим лаборантом лабораторії комбікормів 
цього самого Інституту. Після закінчення аспірантури з 1985 по травень 
1987 р. працював молодшим науковим співробітником. У травні 1987 р. 
перейшов на роботу у Західно-Українську зональну науково-контрольну 
лабораторію на посаду молодшого наукового співробітника. З 1989 р. пере-
ведений на посаду вченого секретаря, а з 1991 р. – переведений на посаду 
заступника директора з наукової роботи ДНДКІ ветпрепаратів та кормових 
добавок, з 2004 р. і донині очолює цей Інститут. 

У 1985 р. у Львівському зооветеринарному інституті захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: «Показники обміну хромопротеїдів та вуглеводів 
в організмі бичків при використанні кормів із багатолітнього алкалоїдного 
люпину».

У 2001 р. в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної меди-
цини НААН захистив докторську дисертацію на тему: «Система токсико-
логічного контролю засобів захисту тварин та кормових добавок». 

Учене звання професора присвоєно у 2005 р. 
Обраний членом-кореспондентом (2007) та дійсним членом (академі-

ком) НААН (2016).
Наукова діяльність академіка І.Я. Коцюмбаса стосується розробки аль-

тернативних методів фармакологічного контролю за ветеринарними пре-



182

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

паратами з використанням тест-систем. Ним уперше запропоновано науко-
во обґрунтовану систему фармакологічного контролю за ветеринарними 
препаратами та кормовими добавками, яка ґрунтується на вивченні фарма-
кокінетики та фармакодинаміки гострої та хронічної токсичності, кумуля-
ції, побічної дії, віддалених наслідків. Розроблено та науково обґрунтовано 
систему контролю за якістю та безпечністю ветеринарних лікарських за-
собів, яка включає впровадження належної виробничої практики (GMP), 
систему правил лабораторної практики (GLP) та встановлення (MRL) за-
лишків ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження. Ним 
модифіковано та адаптовано ряд методик та методів вивчення токсиколо-
гічних параметрів, зокрема мутагенності і нешкідливості, науково обґрун-
товано загальні принципи, порядок і вимоги до визначення нешкідливості 
і токсичності, визначено позитивні та негативні сторони кожного методу, 
а також розроблено нормативний документ (Національний стандарт), який 
регламентує основні положення.

Останніми роками академік І.Я. Коцюмбас активно розвиває нові напря-
ми у ветеринарній медицині – вивчення та широке використання натрію 
гіпохлориту і препаратів на його основі. Серед перспективних напрямів 
досліджень – створення ветеринарних препаратів з використанням нано-
технологій, розроблення мікробіологічних методів контролю з викорис-
танням біосенсорів, визначення бактерійних ендотоксинів у стерильних 
ветеринарних лікарських засобах ЛАЛ-тестом тощо.

Академік І.Я. Коцюмбас є головою секції фармацевтичних препаратів 
Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, Головою ТК 132 
«Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки», керівником випробу-
вального центру ветпрепаратів та кормових добавок, є членом Європейської 
асоціації фармакологів та токсикологів, спеціалізованої вченої ради із за-
хисту дисертацій Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ве-
теринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Головний редактор науково-технічного бюлетеня «ДНДКІ ветеринарних 
препаратів та кормових добавок та Інституту біології тварин».

член редколегії журналів: «Біологія тварин», журналу Товариства ток-
сикологів України «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної 
безпеки», «Скотарство сьогодні»; «Свинарство України»; «Тваринництво 
сьогодні»; «Pasze przemyslowe»; «Міжнародний журнал антибіотиків та 
пробіотиків».

У науковому доробку академіка І.Я. Коцюмбаса понад 475 наукових 
праць, зокрема 14 монографій, 20 навчально-методичних посібників, 
83 методичних рекомендації, одержав 35 патентів на винаходи, зокрема 
3 міжнародних. Є розробником 13 ДСТУ та 25 СОУ.

Академік І.Я. Коцюмбас є фундатором наукової школи «фармако-
токсикологічних досліджень ветеринарних засобів». Під його керівни-
цтвом захищено 7 докторських та 10 кандидатських дисертацій.



183

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

Академіком І.Я. Коцюмбасом організовано та проведено 8 Міжнарод-
них науково-практичних конференцій «ветеринарні препарати: розробка, 
контроль якості та застосування». 

Інститут під керівництвом академіка І.Я. Коцюмбаса є однією з провідних 
наукових установ України і країн СНД з питань розробки, вдосконалення 
та стандартизації методів контролю за ветеринарними лікарськими засоба-
ми, кормами та кормовими добавками. Тут створено одну із найсучасніших 
матеріально-технічних баз. Згідно з вимогами GLP повністю переоблад-
нані профільні лабораторії, які акредитовані Національним агентством з 
акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC17025–2017.

Побудовані віварій для лабораторних тварин та клініка для продуктив-
них тварин, які відповідають міжнародним нормам утримання та розве-
дення лабораторних тварин, свиней та птиці. Тут проводяться міжнародні 
доклінічні та клінічні випробування ветеринарних лікарських засобів. Клі-
нічні дослідження генеричних лікарських засобів, зокрема визначення біо-
еквівалентності або проведення порівняльних досліджень терапевтичної 
ефективності, стосовно лікарських форм, для яких неможливе проведення 
досліджень з біоеквівалентності, вивчення біологічної доступності (біо-
доступності) лікарської речовини.

відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» на базі Ін-
ституту академіком І.Я. Коцюмбасом було створено Національне агентство 
з реєстрації ветеринарних препаратів, Національну референс-лабораторію 
щодо визначення залишків ветеринарних препаратів у продуктах тварин-
ного походження та кормах і референс-лабораторію з дослідження кормо-
вих добавок. 

Академік І.Я. Коцюмбас бере активну участь у підготовці та розробці 
проєктів законів України, рішень Уряду з питань ветеринарної медицини, 
зокрема: Закону України про ветеринарну медицину; Закону України про 
безпеку і гігієну кормів; Закону про безпеку і якість харчових продуктів та 
підзаконних актів до них.

За вагомий особистий внесок у розвиток ветеринарної медицини, високу 
професійну майстерність нагороджено трудовою відзнакою МАП України 
«Знак Пошани» (2003), знаком МАП України «відмінник аграрної освіти 
і науки» ІІІ ступеня та Почесною грамотою Президії УААН (2008), По-
чесною грамотою верховної Ради України «За заслуги перед Українським 
народом» (2013) та нагрудним знаком до неї, присвоєно почесне вчене 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009). Свідченням ви-
сокого визнання перед усією академічною спільнотою було присудження 
професору І.Я. Коцюмбасу почесного титулу «Doctor honoris causa» (2014), 
а також нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017) та знаком 
НААН ім. «К.Д. Ушинського» (2018).
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КРАвчУК
володимир
Іванович
Вчений у галузі агроінженерії  
(машини і засоби механізації,  
машиновипробування і технічне регулювання), 
доктор технічних наук, професор,  
академік НААН (2020)

Народився 21 липня 1951 р. у с. Плиска Ланівецького району Тернопіль-
ської області. Після закінчення Буглівської середньої школи (1968) вступив 
до Української сільськогосподарської академії (нині – НУБіП України) на фа-
культет механізації сільського господарства. Під час навчання нагороджений 
медаллю Міністерства освіти СРСР «За кращу наукову студентську роботу» 
(1972); після закінчення навчання в академії (1973) проходив службу в армії.

На початку трудової діяльності (1975–1985) обіймав посади від старшо-
го інженера до заступника директора «Укрдосліднасінтресту» Головного 
управління сільськогосподарської науки Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР, де займався впровадженням нових машин і технологій у 
господарствах зазначеної струкутри.

У 1985–1994 рр. працював на керівних посадах наукових і сільсько-
господарських підприємств Білоцерківського району Київської області 
(Терезине, вільна Тарасівка), одночасно навчався в аспірантурі, займав-
ся науковою та викладацькою роботами: у 1992 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Обоснование процесса отделения оберток и стерж-
невой массы при измельчении початков кукурузы повышенной влажности 
на решетчатых молотковых дробилках»; у цьому ж році отримав диплом 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки «За розробку і 
впровадження у виробництво комплексу машин для механізації збирання 
кормових коренеплодів»; з 1993 р. – завідувач філіалу кафедри механізації 
та електрифікації сільського господарства Білоцерківського державного 
аграрного університету на виробництві. 

У 1994 р. в.І. Кравчук обраний народним депутатом України; працював 
заступником Голови Комітету вРУ з питань АПК, займався законотворчою 
роботою щодо розвитку аграрного сектору економіки і особливо – галузі 
сільськогосподарського машинобудування. 
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У 1995–2002 рр. в.І. Кравчук – заступник міністра Мінпромполітики 
України – директор Державного департаменту тракторного і сільськогос-
подарського машинобудування. він – у числі розробників та виконавців: 
Національної програми виробництва технічних комплексів машин та 
устаткування для сільського господарства, кормової та переробної промис-
ловості (1997–1998); міжгалузевої «Програми створення та впроваджен-
ня технічних засобів для технологій точного землеробства» (2001–2002); 
Державної програми розвитку виробництва складної сільськогосподар-
ської техніки (2004–2006). Під керівництвом та за безпосередньої участі 
в.І. Кравчука розроблено, вдосконалено і впроваджено десятки зразків но-
вої техніки та обладнання для підгалузей АПК.

У 1997 р. в.І. Кравчуку присвоєне почесне звання «Заслужений праців-
ник сільського господарства України», а у 2001 р. – вдруге – звання лау-
реата Державної премії в галузі науки і техніки «За створення та осво-
єння виробництва вітчизняних зернозбиральних комбайнів «Славутич» та 
«ЛАН». 

Упродовж 2002–2007 рр. в.І. Кравчук обіймав посаду заступника на-
чальника Управління координації здійснення аграрної політики, завідувача 
сектору з питань розвитку технічної політики в аграрній сфері, соціальної 
інфраструкутри та підприємництва у сільській місцевості Секретаріату 
Кабінету Міністрів України. 

водночас, в.І. Кравчук за сумісництвом  з 1998 по 2001 р. працював на 
посаді доцента, а у 2001–2005 рр. – професора кафедри сільськогосподар-
ського машинобудування НУБіП України.

Докторську дисертацію на тему: «Адаптація сільськогосподарських ма-
шин в системах керованого землеробства» в. Кравчук захистив у 2005 р. 

У 2007 р. в.І. Кравчука обрано членом-кореспондентом УААН, а у 
2020 р. – дійсним членом (академіком) НААН.

У 2007–2021 рр. працював директором Державної наукової установи 
«Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування 
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда 
Погорілого».

Спільно з науковцями Інституту ним розроблено, удосконалено та впро-
ваджено нові взаємопов’язані напрями досліджень в агроінженерії: маши-
ни і засоби механізації – «Адаптація машин в умовах керованого (точного) 
землеробства»; машиновипробування – «Диверсифікація машиновипробу-
вань  в умовах Євроінтеграції»; технічне регулювання – «Дослідження та 
адаптація Європейського законодавства щодо введення в обіг тракторів, 
причепів, причіпних машин та їх компонентів».

Загальний науковий доробок в.І. Кравчука у формуванні школи науков-
ців, конструкторів та випробувачів сільськогосподарської техніки складає 
понад 500 наукових праць, які надруковані (самостійно та у співавторстві) 
у провідних фахових виданнях, з них 63 окремих видання (монографії, нав-
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чальні та наукові посібники); 56 авторських свідоцтв і патентів (винаходи, 
способи, промислові зразки). Понад 40 робіт опубліковано у виданнях, від-
несених до міжнародних наукометричних баз. 

Новітні дослідження координуються з роботами наукових установ про-
відних країн світу та міжнародних організацій. в.І. Кравчук – асоційований 
член Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), фран-
ція; дійсний член Клубу Болоньї (Італія); співвиконавець проєкту «MARS» 
(Італія); член Комісії Польської Академії Наук в Любліні (Польща) та ін.

він проводить активну роботу в наукових і громадських організаціях 
України. його обрано членом бюро відділення рослинництва, меліорації 
та механізації НААН, спеціалізованої вченої ради НУБіП, Президії акаде-
мії інженерних наук України, Українського міжнародного інституту агро-
промислового інжинірингу, Наглядової ради Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра василенка, 
секції Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим нап-
рямом машинобудування, робочої групи з розробки Концепції реформу-
вання аграрної науки на основі інноваційної моделі. 

член редколегії низки наукових фахових видань, а також головний ре-
дактор збірника наукових праць УкрНДІПвТ ім. Л. Погорілого «Техніко-
технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій 
для сільського господарства України» та науково-виробничого журналу 
«Техніка і технології АПК».

в.І. Кравчук – член науково-технічних рад навчальних і наукових закла-
дів та спостережних рад у багатьох підприємствах сільськогосподарського 
машинобудування.

Науковий і організаторський талант в.І. Кравчука відзначено низкою 
нагород: Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (1999, 2012); 
Почесною грамотою верховної Ради України (2011); Почесними грамо-
тами Президії НААН (2001, 2016); премією Президії НААН «За видатні 
досягнення в аграрній науці» за навчальний посібник «Біосфера та агро-
технології: інженерні рішення» (2018), почесними грамотами міністерств, 
обласних державних адміністрацій та громадських організацій і бізнесу.
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КРАвЦІв
Роман

йосипович 
(1941–2020)

Вчений у галузі ветеринарної медицини  
і тваринництва, фізіології  

і ветеринарно-санітарної експертизи,  
доктор біологічних наук, 

професор, академік НААН (1999)

Народився 6 березня 1941 р. у с. вороблевичі Дрогобицького району 
Львівської області.

У 1958–1962 рр. навчався в Судововишнянській школі і технікумі, в 1962–
1965 рр. – служба в армії, в 1965–1970 рр. – студент Львівського зооветери-
нарного інституту, іменний стипендіат, керівник молодіжних організацій.

Після закінчення навчання був залишений для викладацької роботи в 
Інституті і впродовж року працював асистентом кафедри фізіології тварин. 
У 1971 р. вступив до аспірантури, достроково захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «вікові особливості газо-енергетичного обміну і окис-
нювальних процесів у мітохондріях жуйних тварин» у 1974 р. Проводив 
значну організаторську роботу, обирався головою ради молодих вчених 
(1974–1977), працював проректором з виховної роботи на громадських 
засадах (1974–1976), секретарем вченої ради із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій (1978–1985). З 1974 по 1991 р. – асистент, 
доцент кафедри мікробіології і ветеринарно-санітарної експертизи. У 
1985–1989 рр. – проректор з наукової роботи Інституту. в 1989 р. обраний 
ректором Інституту. З 1991 р. – завідувач і професор кафедри ветеринарно-
санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації і сертифікації.

У 1992 р. в Українському НДІ фізіології і біохімії тварин (м. Львів) за-
хистив докторську дисертацію на тему: «Обмін речовин і м’ясні якості мо-
лодняку великої рогатої худоби при оптимізації системи мікроелементного 
живлення». 

У 1993 р. обрано членом-кореспондентом, а у 1999 р. – дійсним членом 
(академіком) УААН відділення ветеринарної медицини (фізіологія, вет-
санекспертиза).

За період роботи Р.й. Кравціва на посаді ректора закладу вищої освіти 
повернуто його історичну назву – Львівська академія ветеринарної меди-
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цини, згодом назву державної, присвоєно ім’я видатного вченого – біохімі-
ка світового рівня С.З. Ґжицького, у 2003 р. надано статус національної, а 
у 2008 р. – статус Національного університету ветеринарної медицини та 
біо технологій ім. С.З. Ґжицького, встановлено його історичні корені 1457 р. 
як тодішньої школи коновальства і підковування коней, тобто 550-річчя з 
часу заснування.

За період ректорства Р.й. Кравціва відкрито Інститут післядипломної 
освіти та перепідготовки кадрів, два нових факультети – харчових техноло-
гій та економіки і менеджменту, центр мистецької народної творчості. Під-
тримано успішне функціонування двох навчально-дослідних господарств, 
переданих університету в структуру.

Ректор – ініціатор і співавтор Концепції національного виховання та 
навчально-виховного посібника «Основи української державності, культу-
ри і духовності».

Підготував 14 докторів і 34 кандидатів наук. Це дало підставу вАКу 
України відкрити в тодішній академії три спеціалізовані вчені ради за де-
сятьма науковими спеціальностями, одну з яких очолював він.

Основні напрями наукової діяльності Р.й. Кравціва:
• моніторинг мікроелементів у західному біогеохімічному регіоні Украї-

ни (ґрунт–вода–рослина–тварина–продукція–людина);
• розробка науково обґрунтованої концепції корекції дефіциту мікроеле-

ментів у тваринному організмі та продукції тварин;
• інтенсифікація метаболічних процесів в організмі великої рогатої 

худоби, коней, свиней, овець, птиці і риб з використанням біологічно 
активних речовин (мікроелементів, вітамінів, амінокислот, хелатів 
МЕ);

• дослідження біосинтетичних процесів у передшлунках і тканинах на-
званих видів тварин, птиці та риб за дефіциту чи надлишку мікроеле-
ментів і вітамінів;

• розробка рецептури мікроелементно-вітамінних преміксів для підви-
щення продуктивності зазначених видів тварин і поліпшення якості 
їхньої продукції.
Очолювана ним науково-дослідна лабораторія біоекологічного моні-

торингу (відкрита у 1990 р.) у 1997 р. переросла у відповідний науково-
дослідний інститут.

Автор близько 1000 наукових праць, зокрема виданих у Російській фе-
дерації, Польщі, Румунії, Австрії, чехії, Словаччини, Угорщині, Канаді, се-
ред яких 15 монографій, 12 підручників, 65 навчальних посібників. Автор і 
співавтор 55 патентів та співрозробник 50 державних стандартів.

Учений проводив широку громадсько-політичну роботу: обирався де-
путатом Львівської міської ради і Личаківської районної ради народних 
депутатів, членом ради ректорів Львівського вузівського центру, президії 
західного наукового центру НАН України, президії західного відділення 
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АНвО України, президії всеукраїнського товариства «Знання», науково-
технічної ради обласного управління сільського господарства, науково-
технічної ради МАП України, головним редактором журналу «Сільський 
господар» та «Наукового вісника університету», членом редколегії жур-
налів – «Золотий колос» і «Український пасічник», польського журналу 
«Polish Journal of Veterinary Sciences». За його пропозицією відновлено пе-
ріодичні видання наукових праць академії, університету під назвою «Нау-
ковий вісник» Львівського національного університету ветеринарної меди-
цини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, а також засновано газету «Світ 
академії» (університету).

Завдяки ректору Р.й. Кравціву значно піднявся міжнародний престиж 
університету через налагодження співпраці з провідними вченими ветери-
нарної медицини 24 країн світу. Ректору належить ініціатива та реалізація 
входження університету до складу всесвітнього консорціуму вищих нав-
чальних аграрних закладів та Європейської асоціації закладів ветеринар-
ної медицини.

Р.й. Кравців нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ (2001) і ІІ (2008) 
ступенів, «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України і від-
мінник освіти Міністерства освіти і науки України, золотою медаллю то-
вариства «Знання», Почесною відзнакою УААН, ювілейною медаллю Ради 
Міністрів СРСР на відзначення 100-річчя від дня народження академіка 
К.І. Скрябіна. він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого (2006), 
Почесною відзнакою міжнародного біографічного центру, міжнародним 
орденом «За заслуги» Президента Республіки Польща Л. Качинського 
(2007), ювілейними медалями Краківської рільничої академії (Польща, 
2003, 2008), міжнародним орденом «За заслуги» (великобританія, 2003). 
Є почесним професором Сумського НАУ і Харківської ДЗвА, дійсним 
членом НААН, Академії наук вищої освіти України, Нью-йоркської АН, 
Міжнародної академії наук аграрної освіти (Москва), головою Львівського 
обласного товариства «Знання», генерал-майором державної служби вете-
ринарної медицини України.

Помер 6 червня 2020 р.
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КРАвчЕНКО 
владислав 
Андрійович 
(1944–2018)

Вчений у галузі селекції, генетики,
насінництва овочевих і баштанних культур,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН (2007)

Народився 18 січня 1944 р. у с. Станіславчик Первомайського району 
Миколаївської області.

вступив до Уманського сільськогосподарського інституту ім. Горького, 
на агрономічний факультет. З другого курсу проводив дослідження за те-
мою дипломної роботи: «вплив мікроелементів на продуктивність і цу-
кристість цукрових буряків». На п’ятому курсі захопився селекцією сіль-
ськогосподарських культур як творчим процесом створення нових рослин, 
особливо гетерозисом, стерильністю, мутагенезом.

У 1965 р. закінчив названий заклад вищої освіти, отримавши професію 
агронома, за якою і працював до вересня 1967 р. в Лебединському районі 
Сумської області. На запрошення професора М.О. Зеленського прибув до 
аспірантури Української сільськогосподарської академії на кафедру селек-
ції і насінництва, в яку після успішних екзаменів був зарахований із верес-
ня 1967 р.

Після закінчення аспірантури за направленням Міністерства сільського 
господарства в.А. Кравченко працював на Київській дослідній станції ІОБ 
НААН старшим науковим співробітником у відділі селекції і насінництва 
овочевих рослин, починаючи із січня 1971 р. До вересня 1993 р. був на 
посаді завідувача лабораторії селекції овочевих рослин, завідувача відділу 
селекції, насінництва і біотехнології.

У 1971 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив ди-
сертацію кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Новые само-
опыленные линии кукурузы как исходный материал для селекции на гете-
розис в условиях Лесостепи Украины», у 1986 р. у всесоюзному інституті 
рослинництва (м. Ленінград) – дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора сільськогосподарських наук на тему: «Селекция скороспелых сор-
тов томата в условиях Лесостепи Украины».
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вчене звання старшого наукового співробітника з 1980 р. та професора – з 
1996 р.

Упродовж 1993–1994 рр. – професор кафедри овочівництва Національ-
ного аграрного університету.

За дорученням Президії Академії з 1994 по 1998 р. очолював Інститут 
овочівництва і баштанництва УААН, з 1998 по 2001 р. перебував на посаді 
головного наукового співробітника і завідувача відділу селекції овочевих 
культур.

Створення нових гібридів томатів для умов закритого ґрунту дало змо-
гу, починаючи із січня 2001 р., очолити Науково-дослідний і навчальний 
центр закритого ґрунту, підпорядкований МАПУ. Успішна робота в Центрі 
поєднувалася із діяльністю професора кафедри закритого ґрунту НАУ. 

З 2011 р. – заступник академіка-секретаря відділення рослинництва 
НААН.

Обрано у 1995 р. членом-кореспондентом УААН (селекція, насінництво, 
овочівництво), дійсним членом (академіком) УААН – у 2007 р. (селекція), 
академіком Міжнародної академії інформації (1996), академіком Академії 
наук національного прогресу (1997).

викладацьку роботу вчений поєднував із членством у спеціалізованих 
вчених радах, експертній раді вАК, членством у редакційних колегіях 
провідних фахових журналів, методичних та експертних радах і комісіях 
НААН.

Автор понад 370 наукових праць, серед яких підручники, посібники, 
монографії, методичні розробки, рекомендації. Ним створено 80 сортів і 
гібридів овочевих рослин для умов відкритого і закритого ґрунту.

Наукова школа академіка нараховує 6 докторів і 15 кандидатів наук. 
Багаторічну працю в питаннях селекції відзначено медалями: «За тру-

дову доблесть», «До 1500-річчя Києва», медалями вДНГ СРСР та УРСР 
(3 золоті, 2 срібні, 5 бронзових). Нагороджений знаком «Изобретатель 
СССР». Має звання лауреата премії імені в.Я. Юр’єва (1995), премії «За 
видатні досягнення в аграрній науці» (2008), заслуженого діяча науки і тех-
ніки України (2004), грамоти Президії НААН, Укрплодоовочпрому, Сорт-
насіннєовочу, обласних адміністрацій, Почесну відзнаку УААН (2008).

Помер 26 квітня 2018 р.
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КРАСНІКОв
Геннадій
Андрійович  
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор ветеринарних наук, професор,  
академік НААН (1990)

Народився 18 травня 1928 р. у м. чауси Могилівської області (Біло-
русь).

Загальну освіту почав у м. Одеса. Спеціальну освіту отримав, навчаю-
чись у валківському ветеринарному технікумі та у Харківському ветери-
нарному інституті, який закінчив з відзнакою. З 1952 р. працював ветери-
нарним лікарем у Луганській області.

У 1957 р. вступив до аспірантури при кафедрі патологічної анатомії 
Харківського ветеринарного інституту. Кандидатську дисертацію на тему: 
«Изучение нервных элементов кожи в очаге аллергической реакции и вне 
его при туберкулезе кур» успішно захистив у 1959 р. Після захисту дисер-
тації Г.А. Красніков, продовжуючи працювати у цьому Інституті, отримав 
нові дані про механізм алергічних реакцій, патогенез при інфекційному 
атрофічному риніті свиней та морфофункціональну характеристику нерво-
вих волокон шкіри у стані спокою та збудження.

З 1960 р. Г.А. Красніков працює в Українському науково-дослідному 
інституті експериментальної ветеринарії, де понад десять років вивчає 
електронно-мікроскопічні характеристики вірусів та патологічних процесів 
при інфекційних захворюваннях сільськогосподарських тварин. У 1970 р. 
захищає докторську дисертацію на тему: «Электронно-микроскопические 
исследования при изучении экспериментального ящура», результати якої 
вперше в нашій країні продемонстрували можливість застосування мето-
дів електронно-мікроскопічного аналізу патологічної морфології та визна-
чення змін клітин під впливом вірусів.

З 1970 по 2008 р. керує лабораторією патоморфології. Упродовж 1971–
1976 рр. він одночасно обіймає посаду заступника директора Українського 
науково-дослідного інституту експериментальної ветеринарії з наукової 
роботи та бере активну участь у координації наукових досліджень з вете-
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ринарної медицини в Україні. З 2008 р. він завідує відділом патоморфоло-
гії, біохімії та імунології.

У 1983 р. Г.А. Краснікову присвоєно вчене звання професора.
Обрано у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН відділення вете-

ринарної медицини і зоотехнії (гігієна, імунологія і морфологія тварин).
З 2008 р. і дотепер він є завідувачем відділу патоморфології, біохімії та 

імунології ННЦ «ІЕКвМ».
За період наукової діяльності вчений виконав різнобічні імунологічні, 

гістохімічні та електронно-мікроскопічні дослідження з вивчення патоге-
незу та удосконалення діагностики ряду захворювань сільськогосподар-
ських тварин, таких як туберкульоз, бруцельоз, колібактеріоз, трансмісив-
ний гастроентерит свиней, везикулярний стоматит, вірусна діарея великої 
рогатої худоби, лейкоз-саркомний комплекс у птиці, хвороби Марека, Гам-
боро та ін. Оригінальні дані отримано ним при вивченні мікотоксикозів та 
імунодефіцитів курей. За його участі розроблено ряд препаратів для серо-
логічної діагностики колібактеріозу та ринотрахеїту великої рогатої худо-
би; технічні засоби і заходи кріоконсервування живих клітин та тканин для 
вірусологічних і гістологічних досліджень.

Г.А. Красніков зробив істотний внесок у розв’язання фундаментальних 
проблем кріоконсервування біологічних об’єктів для гістологічних дослі-
джень патогенезу колібактеріозу телят та вірусних неопластичних про-
цесів у птиці. За цикл робіт з колібактеріозу телят та хвороби Гамборо у 
птиці він був двічі відзначений Премією УААН «За видатні досягнення в 
аграрній науці».

він є автором 450 наукових публікацій, а також 44 авторських свідоцтв 
та патентів.

Під його керівництвом підготовлено та захищено 13 кандидатських і 
2 докторські дисертації.

Г.А. Красніков нагороджений медаллю «винахідник СРСР», відзнакою 
«відмінник аграрної освіти та науки» I ступеня, відзнакою Державного 
комітету ветеринарної медицини України «За заслуги у розвитку ветери-
нарної медицини» III ступеня та «Знаком Пошани». У 2005 р. йому було 
призначено стипендію Харківської обласної державної адміністрації іме-
ні О.Н. Соколовського для визначних науковців. У 2006 р. нагороджений 
відзнакою НАН України «За наукові досягнення».
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КРОПИвКО 
Михайло
федорович  
Вчений у галузі  
управління комплексним розвитком  
агропромислового виробництва  
і сільських територій  
та його інформаційного забезпечення,
доктор економічних наук, професор,
академік НААН (2007)

Народився 25 жовтня 1942 р. у с. Скал-Хутора Новоархангельського ра-
йону Кіровоградської області.

У 1968 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію (нині – 
Національний університет біоресурсів і природокористування України) з 
присвоєнням кваліфікації економіста з бухгалтерського обліку в сільсько-
му господарстві.

У 1968–1976 рр. працював завідувачем учбово-експериментальної лабо-
раторії, старшим науковим співробітником, асистентом кафедри машинної 
обробки інформації Української сільськогосподарської академії. впродовж 
1976–1992 рр. був на посадах завідувача сектору, головного конструктора 
проєкту, завідувача відділу, заступника директора по сільському господар-
ству всесоюзного науково-дослідного і проектно-технологічного інституту 
статистичних інформаційних систем Держкомстату СРСР (Український фі-
ліал, м. Київ). У 1980–1981 рр. працював заступником директора – головним 
інженером васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру Мініс-
терства радгоспів УРСР, де впровадив комплексну автоматизацію бухгалтер-
ського обліку у всіх радгоспах вишгородського району Київської області.

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення 
таблично-автоматизованої форми обліку в сільському господарстві».

У 1993 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітни-
ка із спеціальності економіко-математичні методи.

З 1992 по 2000 р. – завідувач відділу в Інституті аграрної економіки 
УААН.

У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Організація інфор-
маційного забезпечення управління агропромисловим виробництвом в 
ринкових умовах» із спеціальності 08.02.03 – організація управління, пла-
нування і регулювання економіки.
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Національної академії аграрних наук України  

Упродовж 2000–2003 рр. працював у Національному аграрному уні-
верситеті на посаді проректора з інформатизації та сільськогосподарсько-
го дорадництва, а також на посаді завідувача організованої ним кафедри 
аграрного консалтингу. У 2001 р. йому присвоєно наукове звання професо-
ра кафедри інформаційних систем у менеджменті.

Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН відділення аграрної 
економіки і земельних відносин, а у 2007 р. – дійсним членом (академіком) 
УААН відділення аграрної економіки і земельних відносин (управління та 
інформатика в АПК).

М.ф. Кропивко є одним із засновників та обраний академіком Україн-
ської академії інформатики (2003).

У 2003 р. організував і очолює донині в ННЦ «Інститут аграрної еконо-
міки» НААН відділ проблем галузевого і територіального управління, спів-
робітниками якого здійснюються дослідження з науково-методологічного 
забезпечення удосконалення системи управління комплексним розвитком 
агропромислового виробництва і сільських територій.

У 2005 р. виконував обов’язки академіка-секретаря відділення аграрної 
економіки та земельних відносин УААН.

Упродовж 1976–1992 рр. учений розробив низку типових проєктних рі-
шень і комплексів програм з автоматизації бухгалтерського обліку на під-
приємствах сільського господарства, які впроваджено в сільськогосподар-
ських підприємствах України та інших країнах СНД, зокрема за особистою 
участю у сільськогосподарських підприємствах Малинського району Жи-
томирської, Бершадського району вінницької, вишгородського району Ки-
ївської областей.

У 1992–2000 рр. започаткував напрям наукових досліджень – інфор-
матизація агропромислового комплексу. Обґрунтував доцільність, спосо-
би та механізми формування систем: надання науково-консультаційних 
та інформаційних послуг в агропромисловому виробництві, соціально-
економічного моніторингу розвитку АПК, цінового моніторингу продо-
вольчого ринку, відомчої телекомунікаційної мережі. Автор концепцій ре-
формування інформаційної системи АПК, автоматизації бухгалтерського 
обліку в сільськогосподарських підприємствах з використанням автомати-
зованих робочих місць (АРМ), Програми інформатизації агропромислово-
го виробництва України на 1996–2000 рр.

У 2000–2003 рр. – організував першу в Україні кафедру аграрного кон-
салтингу в Національному аграрному університеті, опрацював техноло-
гію інформаційно-консультаційного обслуговування агропромислового 
виробництва з використанням науково-технічного і кадрового потенціалу 
аграрних університетів, розробив проєкт програми інформатизації АПК на 
2002–2005 рр.

У 2005 р. розробив Концепцію реформування управління аграрним сек-
тором, концептуальні підходи до реструктуризації аграрної науки на за-
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садах розвитку прямих (корпоративних і асоціативних) зв’язків аграрної 
науки з виробництвом (2006). Є співавтором Закону України «Про сіль-
ськогосподарську дорадчу діяльність» (2004), Державної цільової про-
грами сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року 
(2006), Державної цільової програми розвитку українського села на період 
до 2015 року, проєктів концепції створення Державної системи сільсько-
господарського дорадництва в Україні (2010) та Національної доктрини 
реформування агропродовольчого комплексу України (2010), ідеології по-
будови кластерних систем у аграрному секторі економіки, розвитку систе-
ми міжгосподарського і громадського самоврядування в АПК (2011–2012), 
основних напрямів реформування управління розвитком аграрного сектору 
економіки України в умовах децентралізації влади та євроінтеграції (2014– 
2017), стратегічного бачення аграрного устрою України (2018–2020). 

Творчий доробок ученого становить понад 370 наукових та навчально-
методичних праць, зокрема співавтор близько 70 монографій, 6 підручників, 
5 навчальних посібників, брошур, науково-аналітичних видань. Підготу-
вав 6 докторів економічних наук, 21 кандидата економічних наук, допо-
магає в підготовці кадрів вищої кваліфікації в Національному науковому 
центрі «Інститут аграрної економіки» НААН, Національному університеті 
біоресурсів та природокористування України, Уманському національному 
університеті садівництва, Полтавській державній аграрній академії.

Нагороджений 3 медалями колишнього СРСР, Почесним знаком Україн-
ської академії аграрних наук (2006), Почесною грамотою Кабінету Міні-
стрів України (2007).

М.ф. Кропивко – ініціатор створення, а також віце-президент Націо-
нальної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України; член 
Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства 
України, член науково-методологічної ради НААН, голова секції з питань 
організації діяльності центрів наукового забезпечення; член наглядової 
ради Таврійського державного агротехнологічного університету, спеці-
алізованої вченої ради Д 26.350.01 ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН.
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КРУТЬ
володимир 

Маркіянович 
(1931–2009)  

Вчений у галузі рослинництва  
і загальних питань землеробства,  

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (1990)

Народився 9 липня 1931 р. у смт Перешепине Новомосковського району 
Дніпропетровської області.

У 1954 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський сільськогосподар-
ський інститут, учений агроном.

У 1954–1957 рр. – головний агроном МТС в Алтайському краї; 1958–
1959 рр. – молодший науковий співробітник всесоюзного науково-дослід-
ного інституту кукурудзи (нині – Інститут зернових культур НААН, 
м. Дніп ро); 1959–1962 рр. – аспірант цього інституту.

Після закінчення аспірантури працював заступником директора з нау-
кової роботи і директором Генічеської дослідної станції вНДІ кукурудзи 
(1962–1969), заступником директора з наукової роботи вНДІ кукурудзи 
(1969–1972), завідувачем лабораторії обробітку ґрунту цього інституту 
(1973–1983), заступником голови Президії Південного відділення 
вАСГНІЛ (1983–1990), віце-президентом Української академії аграрних 
наук (1991–1996), радником Президії УААН (з 1996 р.). Був членом коор-
дина ційної ради вАСГНІЛ із ґрунтозахисного землеробства (1983–1990).

У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ріст, розвиток 
і продуктивність озимої пшениці залежно від способів підготовки ґрун-
ту після кукурудзи в Степу УРСР», а в 1976 р. – докторську дисертацію 
на тему: «Агротехнічні основи вирощування озимої пшениці на півдні 
Україн ської РСР». 

У 1967 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітни-
ка, а у 1987 р. – професора.

Ученим здійснено оригінальні дослідження з розробки систем і техно-
логій обробітку ґрунту в польових сівозмінах з метою поліпшення водного 
режиму ґрунту і захисту його від водної ерозії та дефляції, які стали науко-
вою основою землеробства степової зони України.
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Низку наукових досліджень в.М. Крутя присвячено обґрунтуванню тео-
ретичних основ і практичних положень підвищення ефективності обробіт-
ку ґрунту щодо захисту посівів від бур’янів, зокрема при застосуванні міні-
мального обробітку ґрунту. Особливого значення набули його принципові 
підходи до наукового обґрунтування ролі й місця у сівозміні безполицевого 
обробітку, його впливу на родючість та фітосанітарний стан ґрунту.

У науковій діяльності вченого чільне місце посідали методологічні й 
практичні питання розробки зональних систем землеробства, прогресив-
них технологій вирощування зернових культур.

в.М. Круть – автор (співавтор) понад 200 наукових праць, серед яких 
10 книг, 8 рекомендацій. Підготував понад 20 докторів і кандидатів наук.

в.М. Круть – один з фундаторів Української академії аграрних наук. Об-
раний у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН зі спеціальності за-
гальне землеробство.

Працюючи віце-президентом УААН, проявив себе здібним організато-
ром науки, ученим з винятковою принциповістю і стійкістю наукових по-
зицій.

Був членом редколегії наукового видання «Бюллетень всесоюзного 
научно-исследовательского института кукурузы» (1979–1983), наукових 
журналів «Земледелие» (1980–1998), «вісник сільськогосподарської нау-
ки» (1986–1988), «Аграрная наука» (1993–1996). 

Нагороджений орденами Трудового червоного Прапора, «Знак Поша-
ни», 7 медалями (серед них – «За трудову доблесть», «За освоєння цілин-
них земель», велика золота медаль всесоюзної сільськогосподарської ви-
ставки), Почесною відзнакою УААН, Почесною відзнакою Міністерства 
аграрної політики України «Знак Пошани». відзначений Першою премією 
Ради Міністрів СРСР (1978). Присвоєно почесне звання заслуженого ді-
яча науки і техніки України (1991), звання почесного професора Дніпропе-
тровського державного аграрного університету (1997).

Помер 21 жовтня 2009 р.
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КУчКО
Анатолій 

Андрійович 
(1950–1999) 

Вчений у галузі біотехнології, сомаклональної 
мінливості, культивування калусів,  

клітин і протопластів картоплі,  
доктор біологічних наук, професор,  

академік НААН (1995)

Народився 15 лютого 1950 р. у с. Ємільчине на Житомирщині.
У 1972 р. закінчив агрономічний факультет Житомирського сільськогос-

подарського інституту.
У 1973 р. працював головним агрономом ємільчинського колгоспу, 

інженером-технологом хмелерадгоспу на Житомирщині. впродовж 1973–
1989 рр. – молодший, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії Українського науково-дослідного інституту картопляного господарства; 
1989–1999 рр. – директор Інституту картоплярства УААН (смт Немішаєве 
Бородянського району Київської області).

У 1982 р. в Інституті фізіології рослин ім. К.А. Тимірязєва АН СРСР 
(м. Москва) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міжвидова сома-
тична гібридизація у роді Solanum методом злиття ізольованих протопластів», 
а у 1992 р. в Інституті фізіології і генетики Академії наук України (м. Київ) – 
докторську дисертацію на тему: «Розробка та застосування біотехнологічних 
методів створення вихідного селекційного матеріалу картоплі».

У 1992 р. А.А. Кучку було присвоєно вчене звання професора. 
Коло наукових інтересів ученого стосувалося біотехнології, сомакло-

нальної мінливості, культивування калусів, клітин і протопластів картоплі, 
генетичної інженерії, соматичної гібридизації.

Під його керівництвом проводилась велика науково-дослідна робота з 
найактуальніших проблем біотехнології – клітинної та генетичної інже-
нерії картоплі, опрацьовувався комплекс методів ефективного добору ре-
зистентних до біотичних і абіотичних факторів клітинних ліній картоплі 
та регенерування з них рослин, запропонував експрес-методи оцінювання 
одержаних сомаклонів і трансгенів на стійкість до хвороб.

А.А. Кучком опубліковано 180 наукових праць, зокрема в наукових ви-
даннях Японії, Німеччини, Голландії та інших країн. вони включають 
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10 колективних монографій, 7 авторських свідоцтв на сорти картоплі. він 
є співавтором сортів Багряна, віринея, Дніпрянка, Ольвія, Повінь, Серпа-
нок, фантазія, Явір.

Під керівництвом Анатолія Андрійовича захищено 4 кандидатські, 
1 докторську дисертації.

За досягнення в галузі науки та вищої освіти А.А. Кучка у 1993 р. було 
обрано членом-кореспондентом УААН, а у 1995 р. – дійсним членом (ака-
деміком) УААН зі спеціальності біотехнологія.

Нагороджений почесним званням лауреата Державної премії СРСР 
у галузі науки і техніки (1984) за цикл робіт з розробки фундаменталь-
них основ клітинної (генетичної) інженерії рослин, а також лауреат Пре-
мії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (1999) за цикл робіт 
«фізіолого-біотехнологічні основи селекції та підвищення продуктивності 
картоплі» і колективних монографій: «фізіологічні основи формування 
врожаю і якості картоплі» (1997), «фізіологія та біохімія картоплі» (1998), 
«Сомоклональна мінливість у картоплі» (1998). 

Помер 2 січня 1999 p., похований у смт Немішаєве Київської області.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛАвРИНЕНКО
Юрій

Олександрович
Вчений у галузі селекції рослин, біотехнології, 

рослинництва, зрошуваного землеробства,  
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН (2020)

Народився 30 вересня 1952 р. у с. Красний Агроном Снігурівського ра-
йону Миколаївської області.

Закінчив агрономічний факультет Херсонського сільськогосподарського 
інституту і отримав диплом з відзнакою за фахом вчений агроном. 

Упродовж 1973–1974 рр. працював інженером-гідротехніком колгоспу 
ім. ХХІ з’їзду КПРС Каховського району Херсонської області. У 1974–
1975 рр. – служба на Північному військово-морському флоті.

З 1975 р. і донині працює у відділі селекції рослин Інституту зрошува-
ного землеробства НААН (м. Херсон) на посадах молодшого, старшого 
нау кового співробітника, завідувача лабораторії, завідувача відділу, голов-
ного наукового співробітника. впродовж 2010–2019 рр. – перший заступ-
ник директора інституту з наукової роботи.

У 1987–1988 рр. перебував у службовому відрядженні в Афганістані, де 
впроваджував проєкт з розвитку селекції зернових культур та вивчення ге-
нетичних ресурсів Центрально-азійського генетичного центру походження 
рослин. 

За сумісництвом у 1999–2000 рр. викладав курс генетики в Херсонсько-
му державному педагогічному університеті. З 2002 по 2020 р. – професор 
кафедри рослинництва, генетики, селекції і насінництва Херсонського 
державного аграрного університету, де викладав курс селекції, генетики 
рослин та біотехнології в рослинництві.

У 1984 р. в Інституті рослинництва ім. в.Я. Юр’єва НААН (м. Харків) 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изменчивость количествен-
ных признаков и формообразование в гибридных популяциях яровой пше-
ницы».

У 2006 р. в Інституті зернового господарства НААН (м. Дніпро) за-
хистив докторську дисертацію на тему: «Еколого-генетична мінливість 
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кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах 
зрошення». 

У 2008 р. присвоєно вчене звання професора за кафедрою рослинни-
цтва, генетики, селекції і насінництва.

Обрано членом-кореспондентом НААН у 2007 р. (спеціальність біо-
технологія в рослинництві, відділення рослинництва) та дійсним членом 
(академіком) НААН у 2020 р. відділення рослинництва, спеціальність се-
лекція і насінництво.

Основні напрями наукової та викладацької діяльності зосереджені на 
генетичних основах селекції та створенні сортів з високою специфічною 
адаптивністю до умов зрошення, визначенні різноманітності генофонду 
зернових культур, теоретичному обґрунтуванні закономірностей генотип-
ної та модифікаційної мінливості селекційно і біологічно важливих ознак 
сільськогосподарських культур, наукових основах ефективного викорис-
тання зрошуваних земель, удосконаленні сортових технологій, моніто-
рингу показників родючості ґрунтів в умовах зрошуваного землеробства, 
розробках оптимальних та водоощадних режимів зрошення та живлення, 
питаннях адаптивного екологічно безпечного рослинництва.

Самостійно та у співавторстві опублікував понад 700 наукових та 
науково-практичних праць, з поміж них 35 монографій, навчальних посіб-
ників, має 50 патентів та авторських свідоцтв на способи селекції та на 
сорти пшениці, кукурудзи, сої.

Підготував 5 докторів наук та 14 кандидатів за спеціальностями селек-
ція і насінництво, рослинництво, сільськогосподарські меліорації.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 67.379.01 при Інститу-
ті зрошуваного землеробства НААН зі спеціальностей селекція і насінни-
цтво, сільськогосподарські меліорації. член спеціалізованих вчених рад 
Д 08.353.01 при Інституті зернового господарства (м. Дніпро) зі спеціаль-
ностей селекція і насінництво та рослинництво, спеціалізованої вченої ради 
Д 67.830.01 при Херсонському державному аграрному університеті зі спеці-
альностей сільськогосподарські меліорації, рослинництво (2007–2017 рр.).

Заступник головного редактора фахового журналу «Зрошуване земле-
робство», член редколегії журналів «Таврійський науковий вісник», «Зер-
нові культури», «Молодий вчений». 

Має державні нагороди: Грамота верховної Ради України (2019), лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки (2020). відомчі на-
городи: Почесна грамота Міністерства сільського господарства Республі-
ки Афганістан, Міністерства аграрної політики України, Почесна грамота 
Президії НААН, Почесна відзнака Президії НААН.

Державні нагороди Республіки Афганістан: медалі «Саурської револю-
ції» (1987), «От благодарного афганского народа» (1988), «воинская сла-
ва» (1988). 
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛАГОДЮК
Петро 

Захарович 
(1924–1994)  

Вчений у галузі фізіології і біохімії тварин,
доктор біологічних наук, професор,  

академік НААН (1990)

Народився 8 червня 1924 р. у м. Берестечко волинської області. 
Закінчив у 1952 р. ветеринарний факультет Львівського зооветеринар-

ного інституту.
Працював викладачем, директором, завідувачем навчальної частини 

сільгоспшколи, ветлікарем обласного управління сільського господарства 
у чернівецькій області. У 1959 р. вступив до аспірантури при Науково-
дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів Украї-
ни; упродовж 1962–1972 рр. – старший науковий співробітник лабораторії 
лактації, завідувач лабораторії білків та амінокислот, заступник директора 
з наукової роботи Інституту фізіології і біохімії тварин УААН (м. Львів); 
1972–1993 рр. – директор цього інституту; 1993–1994 рр. – радник дирек-
ції, завідувач лабораторії Інституту фізіології і біохімії тварин.

У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хімічний склад 
молока і деякі показники білкового обміну при згодовуванні сечовини і 
сульфату натрію», у 1975 р. – докторську дисертацію на тему: «Досліджен-
ня процесів молокоутворення у корів».

У жовтні 1982 р. присвоєно вчене звання професора.
П.З. Лагодюк був провідним ученим у галузі фізіології і біохімії тва-

рин, визнаним організатором науки. Під його безпосереднім керівництвом 
успішно розвивалися в Інституті наукові напрями з гормональної регуля-
ції молокоутворення, імунології лактації, білкового та амінокислотного 
живлення сільськогосподарських тварин, біотехнології кормових засо-
бів. Зокрема, вивчено можливість поповнення дефіциту протеїну в раці-
онах лактуючих корів через використання синтетичних небілкових азото-
вих сполук, що узагальнено в праці «Сечовина в годівлі жуйних тварин» 
(1962). На особливу увагу заслуговують його роботи, присвячені вивченню 
амінокислотного живлення свиней і птиці, з’ясуванню можливості попов-
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нення дефіциту сірковмісних амінокислот завдяки використанню сірки 
сульфату.

його наукові розробки знайшли практичне застосування в годівлі сіль-
ськогосподарських тварин і птиці, зокрема у виробництві комбікормів, 
преміксів.

Учений проводив значну роботу в галузі міжнародного співробітництва 
з питань фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. Ним налаго-
джено тісні наукові зв’язки з ученими чехословаччини, Польщі, Болгарії. 
Під його керівництвом проводились конференції, публікувалися спільні 
наукові праці.

П.З. Лагодюком проведено велику роботу з підготовки наукових кадрів. 
Під його керівництвом захищено 12 кандидатських і 4 докторські дисер-
тації.

Автор 420 наукових праць, 5 книг, 11 винаходів, 15 науково-методичних 
і практичних рекомендацій.

Обраний у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН за напрямом го-
дівля, фізіологія і біохімія тварин.

У 1984 р. присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки Україн-
ської РСР. За свою громадську й наукову діяльність був відзначений дер-
жавними нагородами. Нагороджений трьома медалями.

Помер 17 лютого 1994 р. Похований у м. Львові.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛАДИКА
володимир

Іванович
Вчений у галузі розведення  

та селекції великої рогатої худоби,  
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН (2010)

Народився 23 серпня 1962 р. у с. Підлипне Конотопського району Сум-
ської області.

У 1984 р. закінчив Сумську філію Харківського сільськогосподарського 
інституту ім. в.в. Докучаєва за спеціальністю зооінженер.

З 1984 р. – головний зоотехнік колгоспу ім. Леніна Кролевецького району 
Сумської області. впродовж 1987–1989 рр. навчався в аспірантурі Москов-
ської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тимірязєва. З 1990 р.  – асис-
тент, доцент, проректор із зовнішньоекономічних зв’язків, перший про-
ректор Сумського національного аграрного університету. У 1999–2000 рр. 
за сумісництвом працював деканом зооінженерного факультету. З квітня 
2003 р. – директор Сумського державного селекційного центру.

З квітня 2005 р. – ректор Сумського національного аграрного університе-
ту. З 5 січня по 19 квітня 2011 р. – заступник міністра аграрної політики та 
продовольства України. З 20 квітня 2011 р. – віце-президент Національної 
академії аграрних наук України. З липня 2011 р. – виконуючий обов’язки 
ректора СНАУ, з грудня 2011 р. – ректор Сумського національного аграр-
ного університету.

Кандидатську дисертацію на тему: «влияние инбридинга различных сте-
пеней на молочную продуктивность швицкого скота» захистив у 1989 р., у 
1999 р. – докторську дисертацію в Інституті розведення і генетики тварин 
УААН: «Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської 
худоби» і отримав науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.

Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН (розведення, селек-
ція, відтворення тварин).

Учене звання професора присвоєно у 2003 р.
Обраний у 2010 р. дійсним членом (академіком) НААН відділення зоо-

технії (розведення та селекція).
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Наукові дослідження в.І. Ладики спрямовані на виведення конкурен-
тоспроможних вітчизняних порід великої рогатої худоби. Під його керів-
ництвом розроблено оцінку типу будови тіла бурої худоби, включено до 
переліку ознак добору капа-казеїнові фракції білка молока, напрацьовано 
концепцію удосконалення бурої худоби регіону за принципом відкритості 
популяції із залученням кращого генофонду північноамериканських та за-
хідноєвропейських швіців. в.І. Ладика є одним із авторів сумського внут-
рішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи та бурої 
молочної породи великої рогатої худоби.

Є головою редакційної ради фахового наукового журналу «вісник Сум-
ського НАУ». Очолює редакційну колегію журналу «вісник Сумського 
НАУ. Серія: тваринництво».

Бере участь у підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом науко-
вий ступінь здобули 5 кандидатів наук. Нині здійснює підготовку 2 аспі-
рантів та 1 докторанта.

Має 136 публікацій, з них: наукових – 109, навчально-методичного ха-
рактеру – 27, зокрема – 4 публікації в іноземних джерелах, 1 монографію, 
є співавтором ДСТУ.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), Грамотою 
управління освіти і науки Сумської ОДА (2009), «Знаком Пошани» Мініс-
терства аграрної політики України (2008), подяками Міністерства аграрної 
політики України (2005, 2008), Почесною грамотою голови Сумської обл-
держадміністрації (2004).

Нині є заступником голови ради Науково-методичного центру аграрної 
освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України; членом 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських ди-
сертацій Інституту розведення і генетики НААН, секції аграрної освіти, 
науки, інформатизації та дорадництва Науково-технічної ради Мінагро-
політики України, ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН 
України, науково-технічної ради Головного управління агропромислового 
розвитку Сумської ОДА.

Є депутатом V скликання і головою постійної комісії з питань АПК та 
соціального розвитку села в Сумській обласній раді.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛЕБІДЬ
Євген

Макарович
(1937–2017)

Вчений у галузі землеробства,
доктор сільськогосподарських наук,

 професор, академік НААН (1995)

Народився 2 вересня 1937 р. у с. Мажарка Кегичівського району Харків-
ської області. У 1962 р. закінчив агрономічний факультет Дніпропетров-
ського сільськогосподарського інституту (нині – Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет), за фахом вчений-агроном.

У 1962–1965 рр. працював агрономом-інспектором територіального 
виробничого колгоспно-радгоспного управління Дніпропетровської 
та Хар ківської області, пізніше – економістом, головним агрономом 
радгоспу ім. Паризької Комуни Харківської області. У 1965–1968 рр. – 
аспірант УкрНДІ рослинництва ім. в.Я. Юр’єва (м. Харків), 1968–1978 рр. – 
старший науковий співробітник Красноградської дослідної станції, 1978–
1994 рр. – завідувач лабораторії, завідувач відділу, заступник директора з 
наукової роботи вНДІ кукурудзи. З 1994 р. – директор Інституту зернового 
гос подарства УААН (м. Дніпропетровськ).

У 1970 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, 
селекції і генетики ім. в.Я. Юр’єва (м. Харків) захистив кандидатську 
дисер тацію на тему: «Удосконалення прийомів осіннього обробітку ґрунту 
під цукрові буряки і кукурудзу після стерньових попередників». У 1988 р. 
в Білоруському науково-дослідному інституті землеробства (м. Жоді но) – 
докторську дисертацію на тему: «Наукові основи інтенсивних сівозмін в 
умовах спеціалізації землеробства степової зони Української РСР».

За досягнення в галузі науки та вищої освіти в 1990 р. його було обрано 
членом-кореспондентом УААН зі спеціальності загальне землеробство, у 
1991 р. присуджено звання професора, у 1995 р. – дійсним членом (акаде-
міком) УААН відділення землеробства, меліорації та механізації. 

З 1979 р. під керівництвом Є.М. Лебедя проводились дослідження суміс-
ності культур сівозміни та тривалого (беззмінного) їх вирощування на різ-
них рівнях удобреності ґрунту. З 1989 по 2000 р. на Ерастівській, Красно-
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градській, Розівській, Ізмаїльській дослідних станціях інституту проведено 
багаторічні комплексні дослідження з оптимізації взаємодії основних еле-
ментів землеробства: раціональної побудови сівозмін, системи обробітку і 
удобрення ґрунту в сівозмінах з метою отримання високих стабільних вро-
жаїв польових культур при збереженні екологічної рівноваги агроценозу та 
родючості ґрунту. Розроблено теоретичні основи функціонування сівозмін 
степової зони на базі ґрунтозахисного землеробства і методів його біоло-
гізації. До значних досягнень належить теорія балансового організаційно-
технологічного водорегулювання в умовах ризикованого землеробства. 
Системні розробки покладено в основу сучасного ведення землеробства та 
формування ринкових відносин в аграрному секторі.

вченим вперше для умов Степу було надано теоретичне обґрунтування 
інтенсивних сівозмін, які відповідають сучасному та перспективному рів-
ню спеціалізації сільськогосподарського виробництва, і є новим науковим 
напрямом у розв’язанні проблеми підвищення ефективності й стійкості 
землеробства. Проведено дослідження з вивчення альтернативних систем 
землеробства, які спрямовані на подолання наслідків посушливих умов у 
степовій зоні України і розв’язання проблеми біологізації аграрного ви-
робництва. Ці дослідження стали значним внеском у розробку та впрова-
дження сучасної системи землеробства як Дніпропетровської області, так і 
степової зони України загалом. 

Тривалий час Є.М. Лебідь здійснював наукове керівництво і роботу 
координаційно-методичного центру з проблем зернового господарства 
і степового землеробства, який проводив науково-організаційну роботу 
з реалізації державних науково-технічних програм «Зернові культури» і 
«Землеробство». 

Є.М. Лебідь організував на базі дослідних станцій мережі інституту 
унікальний комплекс стаціонарних польових дослідів з вивчення сівозмін 
різного призначення. Президія НААН визнала ці зональні й експеримен-
тальні платформи інтелектуальним та матеріальним надбанням національ-
ної науки, які лягли в основу новітніх систем землеробства і структури 
посівних площ в Степу.

Є.М. Лебідь опублікував 465 наукових праць, зокрема 14 монографій з пи-
тань землеробства, має 12 патентів, 8 свідоцтв на сорти рослин кукурудзи. 

Під керівництвом академіка Є.М. Лебедя захищено 21 кандидатська та 
3 докторські дисертації.

Нагороджений двома медалями «За трудову доблесть» (1986, 1987), По-
чесною грамотою верховної Ради України (2008), йому присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (1997).

Життєвий шлях науковця Є.М. Лебедя перервався після смерті 12 жовт-
ня 2017 р. Поховано академіка Є.М. Лебедя на Старокодацькому кладовищі 
в м. Дніпро.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛЕвчЕНКО
володимир

Іванович
(1940–2017)

Вчений у галузі селекції та насінництва,  
сільськогосподарських рослин (озимої пшениці), 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

академік НААН (1995)

Народився 4 листопада 1940 р. у с. Королівка Макарівського району Ки-
ївської області.

У 1963 р. закінчив ветеринарний факультет Білоцерківського сільсько-
господарського інституту.

Працював ветеринарним лікарем колгоспу і звірогосподарства, завідува-
чем Ломоватської і червонослобідської ветеринарних дільниць черкаської 
районної станції по боротьбі з хворобами тварин. Упродовж 1967–1970 рр. 
навчався в аспірантурі при кафедрі терапії та клінічної діагностики Біло-
церківського СГІ.

Уся трудова діяльність була пов’язана з кафедрою терапії та клінічної 
діагностики, на якій в.І. Левченко пройшов шлях від асистента до завід-
увача (з 1980 р.).

У 1988 р. йому було присвоєно вчене звання професора. 
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом, а у 1995 р. – дійсним членом 

(академіком) УААН (незаразна патологія і акушерство) відділення ветери-
нарної медицини.

У 1970 р. у Білоцерківському СГІ захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Нарушение функций щитовидной железы и минерального обмена 
при бронхопневмониях у телят».

У 1986 р. в Московській ветеринарній академії захистив докторську 
дисертацію на тему: «Болезни печени у молодняка крупного рогатого скота 
при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах».

Наукова робота вченого була спрямована на вивчення таких проблем: 
метаболічні хвороби і патологія печінки у високопродуктивних корів та 
молодняку, шлунково-кишкові та респіраторні захворювання телят. Ним 
уперше в країні всебічно вивчено гнійний гепатит і гепатоз у молодняку 
великої рогатої худоби, що дало можливість виявити невідомі раніше ме-
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ханізми їхнього патогенезу і на цій підставі запропонувати методи ранньої 
діагностики захворювань, групової терапії та профілактики. вперше ви-
вчено зміни складу жовчі, жовчних кислот, синтезу біологічно активних 
метаболітів вітаміну D за хвороб печінки, на основі чого було побудовано 
теорію розвитку ендогенного D-гіповітамінозу і вивчено особливості його 
діагностики. в.І. Левченко одним з перших описав гіпопластичну анемію 
телят, методи її діагностики і терапії. він разом з професором І.П. Кондра-
хіним висунув ідею множинності (поліморбідності) внутрішньої і мета-
болічної патології у тварин.

Наукові рекомендації в.І. Левченка присвячені найактуальнішим про-
блемам ветеринарної медицини: диспансеризації сільськогосподарських 
тварин, діагностиці, лікуванню та профілактиці внутрішніх хвороб високо-
продуктивних корів (кетоз, гепатодистрофія, післяродова гіпокальціємія і 
гіпофосфатемія, остеодистрофія, нефротичний синдром, А-гіповітаміноз), 
шлунково-кишкових і респіраторних хвороб телят, D-гіповітамінозу, хво-
роб печінки.

Автор і співавтор 7 підручників, зокрема для студентів ЗвО Республіки 
Білорусь, 6 довідників, 4 навчальних посібників, 13 науково-методичних 
рекомендацій, затверджених державними органами, 37 методичних розро-
бок для навчального процесу, 220 наукових статей, 7 авторських свідоцтв і 
патентів, 8 настанов щодо застосування препаратів.

Підготував 5 докторів і 19 кандидатів ветеринарних наук. 
враховуючи вагомий доробок колективу, яким керував професор 

в.І. Левченко, в 1990 р. на базі кафедри і проблемної лабораторії хвороб 
молодняку був створений Науково-дослідний інститут внутрішніх хвороб 
тварин.

Упродовж п’яти років в.І. Левченко був членом експертної ради із зо-
отехнії та ветеринарної медицини вАК України, членом двох спеціалізова-
них рад. За його безпосередньої участі проведено 7 міждержавних конфе-
ренцій з проблем неінфекційної патології.

в.І. Левченко – відмінник освіти України, лауреат Премії УААН «За 
видатні досягнення в аграрній науці» (2003), заслужений працівник ве-
теринарної медицини України (2009), лауреат Премії ім. С.З. Гжицького 
(2010).

Помер 30 квітня 2017 р.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛИТвИНЕНКО 
Микола

Антонович
Вчений у галузі селекції та насінництва, сіль-

ськогосподарських рослин (озимої пшениці), 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

 академік НААН (2002)

Народився 1 січня 1947 р. у с. Духівниче Охтирського району Сумської 
області. 

Закінчив у 1971 р. агрономічний факультет Харківського сільськогоспо-
дарського інституту ім. в.в. Докучаєва.

впродовж 1971–1974 рр. – аспірант всесоюзного селекційно-гене-
тич  ного інституту; 1974–1993 рр. – молодший науковий співробітник, 
в.о. завідувача відділу, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці; 
1993–2007 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач відді-
лу селекції і насінництва пшениці; з 2007 р. і донині – завідувач відділу 
селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту – На-
ціонального центру насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса).

У 1975 р. у Селекційно-генетичному інституті захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Изменчивость сортов и гибридов озимой мягкой 
пшеницы при воздействии химическими мутагенами и ее селекционное 
значение». У 1981 р. впродовж 6 міс. проходив стажування в Міжнарод-
ному центрі селекції пшениці і кукурудзи (CIMMIT, Мексика) і отримав 
Міжнародний диплом селекціонера по пшениці. У 1985 р. присвоєно зван-
ня старшого наукового співробітника. У 2001 р. в Інституті землеробства 
УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи та 
методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потен-
ціалу для умов Степу України». 

в 2016 р. присвоєно звання професора.
М.А. Литвиненко – видатний вчений у галузі селекції та насінництва 

м’якої пшениці. він вперше в Україні теоретично обґрунтував і експери-
ментально реалізував нову селекційну програму створення якісно нових 
сортів пшениці озимої м’якої – короткостеблових за висотою, з винятково 
вдалим поєднанням високої продуктивності, стійкості до низьких і високих 
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температур, основних захворювань, з підвищеними показниками якості 
зерна. Ученим було визначено провідні генетичні системи і морфологічні 
механізми, які забезпечують ефективне комбінування ознак короткосте-
бловості, високої продуктивності, морозо-, зимостійкості та посухо-, жа-
ростійкості, стійкості до захворювань. Розроблено параметри моделі сорту 
з підвищеним адаптивним потенціалом та програма поетапного селекцій-
ного удосконалення сортів, так званого універсального типу, яка успішно 
реалізується. 

М.А. Литвиненко є одним з авторів принципово нового напряму селек-
ції – створення сортів «надсильної пшениці», який полягає в розробці та 
реалізації схеми комбінування генетичних систем з максимальним пози-
тивним впливом на якість зерна.

Ним також удосконалено 13 методів створення оригінального вихідно-
го селекційного матеріалу, оцінювання і добору генотипів, які б поєдну-
вали високу продуктивність і адаптивні властивості. Зокрема, за останні 
роки (2011–2020 рр.) ним удосконалено технологію селекційного процесу 
пшениці озимої м’якої з використанням біотехнологічних і молекулярно-
генетичних методів. 

Нині в Реєстрі налічується 32 сорти пшениці озимої м’якої, автором 
яких є М.А. Литвиненко. виведені вченим сорти останніми роками висі-
ваються в Україні на площі 1,2–1,8 млн га щороку і забезпечують приріст 
урожаю у межах 4–7 ц/га, що становить додатково 0,6–1,8 млн т високо-
якісного зерна пшениці. Багато сортів пшениці озимої м’якої, створених 
М.А. Литвиненком, були зареєстровані та вирощуються в Російській фе-
дерації, Молдові, Угорщині, Туреччині.

Як провідний учений-селекціонер України, М.А. Литвиненко здійснює 
наукове співробітництво з міжнародними організаціями EUCARPIA, 
CIMMYT та селекційно-науковими компаніями Лімагрейн, Штрубе та ба-
гатьма фахівцями з Угорщини, Болгарії, Туреччини, франції, США. 

Автор 236 наукових публікацій, 3 свідоцтв на методи селекції, 72 сві-
доцтв на сорти рослин. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських 
дисертацій.

Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, у 2002 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН (селекція).

Присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господар-
ства України (1993). Лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки за цикл праць «Генетичні основи, методи створення нових напівкар-
ликових сортів озимої мякої пшениці та впровадження їх у виробництво» 
(1997). Нагороджений орденами «За заслуги» II і III ступенів (2001, 2006), 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002). Неодноразово був 
визнаний селекціонером року.
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Національної академії аграрних наук України  

ЛИфЕНКО
Савелій

Пилипович
Вчений у галузі селекції та насінництва  

сільськогосподарських рослин (озимої пшениці), 
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН (1990)

Народився 18 грудня 1931 р. у с. Богоявленка Мар’їнського району До-
нецької області. 

У 1952 р. закінчив Донецький сільськогосподарський технікум, у 
1957 р. – агрономічний факультет Одеського сільськогосподарського ін-
ституту (нині – Одеський держаний аграрний університет). 

Упродовж 1957–1959 рр. – асистент кафедри селекції та насінництва 
Одеського сільськогосподарського інституту; 1959–1962 рр. – аспірант 
всесоюзного селекційно-генетичного інституту; 1962–1966 рр. – в.о. стар-
шого наукового співробітника, старший науковий співробітник, з 1966 р. до 
2013 р. – завідувач лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці всесо-
юзного селекційно-генетичного інституту (нині – Селекційно-генетичний 
інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення). З цього 
самого року і донині – головний науковий співробітник зазначеної лабо-
раторії. 

Кандидатську дисертацію на тему: «формирование озимости и зимос-
тойкости у гибридов ячменя при направленном воспитании» захистив у 
1964 р. в Селекційно-генетичному інституті, докторську дисертацію на 
тему: «Селекция сортов озимой пшеницы интенсивного типа в условиях 
юга Украины» – у 1988 р. в цьому самому закладі. 

Професор з 1996 р. 
Основні наукові дослідження спрямовані на розв’язання проблем теорії 

селекції пшениці озимої м’якої та створення на цій основі високоякісних і 
високопродуктивних сортів. 

вченим здійснено вивчення гібридів озимого ячменю від схрещування 
екологічно віддалених форм за типом розвитку й характером успадкування 
озимості та зимостійкості у різних форм ячменю. Було встановлено опти-
мальні режими очищення, калібрування та сушіння насіння. Розроблено 
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методику та сконструйовано прилад для визначення сили початкового рос-
ту та інших властивостей насіння. 

С.П. Лифенком виконано програму дослідницьких робіт з вивчення 
ефективності гетерозису й характеру успадковування господарсько-цінних 
ознак у гібридів пшениці озимої. За використання розроблених ним схем 
схрещування поліплоїдного ряду видів пшениці з геном Tr. Timopheevi 
створено нові джерела ЦчС та ефективні відновники чоловічої фертиль-
ності пшениці. 

вчений є одним із засновників напряму в селекції пшениці озимої – 
створення зимо- та посухостійких сортів напівкарликового типу. Ним було 
створено форми озимої пшениці м’якої зі сприятливим поєднанням по-
зитивних ознак та якостей. Захищено свідоцтвами 6 винаходів з питань 
селекції пшениці. 

Є автором понад 100 сортів пшениці. високоінтенсивні сорти Одесь-
ка напівкарликова, Одеська 75 були першими вітчизняними районовани-
ми сортами напівкарликового типу. Найбільшого поширення останніми 
роками набули сорти Селянка, Куяльник, Ніконія, Повага, Кірія, Ліона та 
ін. Новітні сорти Жайвір, ветеран, Наснага вирізняються видатними бо-
рошномельними якостями зерна, істотно перевищують показники наявних 
сильних пшениць, мають генетичний потенціал урожайності понад 1 т/га. 

За допомогою складних схрещувань генотипів різного еколого-геогра-
фічного походження вчений розробив і практично здійснив новий напрям 
селекції – виведення надсильних за якістю зерна сортів пшениці озимої 
м’якої. 

74 сорти озимої пшениці, створені вченим, висіваються, крім України, 
також у Російській федерації, Молдові, Узбекистані та інших країнах. 

Опублікував понад 200 наукових праць, зокрема 2 монографії. Під ке-
рівництвом С.П. Лифенка захищено 15 кандидатських та 1 докторську ди-
сертацію.

Обраний у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН. 
Сорти С.П. Лифенка відзначено золотими медалями вДНГ СРСР (1981, 

1986); дипломами третього ступеня вДНГ України (1980, 1982).
Нагороджено відзнакою «100-річчя від дня народження М.І. вавило-

ва» (1987), Золотою медаллю імені в.М. Ремесла (1986), «ветеран тру-
да» (1985), «За доблесный труд» (1970), медалями «За трудову доблесть» 
(1977), «Захисник вітчизни» (1999), орденами «Знак Пошани» (1984), кня-
зя Ярослава Мудрого V ступеня (2009). 

Заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (1997), лауреат премії Національної 
академії аграрних наук «За видатні досягнення в галузі науки» (2012). Має 
Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2002) та Почесні грамоти 
Президії УААН (2001, 2002), Почесну відзнаку УААН (2006).
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ЛІННИК
Микола

Кіндратович
(1938–2019)

Вчений у галузі механізації  
сільського господарства,  

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (1999)

Народився 20 грудня 1938 р. у с. Горбасів Летичівського району Хмель-
ницької області.

Після закінчення в 1960 р. факультету механізації сільського госпо-
дарства Української сільськогосподарської академії (нині – Національний 
університет біоресурсів і природокористування України) працював механі-
ком та головним інженером учбово-дослідного господарства Харківського 
сільськогосподарського інституту ім. в.в. Докучаєва, а потім навчався в 
аспірантурі (1964–1967) Українського науково-дослідного інституту меха-
нізації та електрифікації сільського господарства. По закінченні аспіран-
тури був залишений у цьому закладі для подальшої роботи, де пройшов 
шлях від молодшого і старшого наукового співробітника, завідувача лабо-
раторії та відділу до заступника директора з наукової роботи. У 1994 р. був 
запрошений в Українську академію аграрних наук на посаду академіка-
секретаря відділення механізації і електрифікації (1994–2001). Упродовж 
2001–2006 рр. працював заступником академіка-секретаря цього відділен-
ня, обіймав посаду головного наукового співробітника в Національному 
науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського гос-
подарства» (ННЦ «ІМЕСГ»).

У 1970 р. М.К. Лінник захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата технічних наук на тему: «Дослідження процесу розкидання 
органічних добрив роторними робочими органами», а в 1994 р. – на здобуття 
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Технології 
та засоби механізації застосування органічних добрив в умовах інтенсивно-
го землеробства України» за двома спеціальностями: механізація сільсько-
господарського виробництва (05.20.01) і загальне землеробство (06.01.01). 

У 1995 р. йому присвоєно звання професора із спеціальності механіза-
ція сільськогосподарського виробництва.
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Обрано у 1995 р. членом-кореспондентом УААН, а в 1999 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН.

Найбільшу цінність мають наукові розробки вченого з таких напрямів: 
механіко-технологічні основи інтегрованих методів переробки органічних 
відходів у високоякісні органічні добрива; обґрунтування методики, кри-
теріїв і комплексної техніко-економічної та енергетичної їхньої оцінки; 
оптимізації технологічних процесів і комплексів машин для застосуван-
ня органічних добрив в основних ґрунтово-кліматичних зонах України; 
концептуальні положення щодо енергозбереження та захисту довкілля; 
розробка «Програми виробництва технологічних комплексів машин і об-
ладнання для агропромислового комплексу на 1997–2005 роки та їх ефек-
тивного використання».

М.К. Лінником тривалий час проводились спільні наукові дослідження 
з вченими Росії, Білорусі, Молдови, чехії, Німеччини з питань видалення, 
приготування та внесення органічних добрив. 

він опублікував понад 350 наукових праць, отримав 59 патентів та 
авторських свідоцтв на винаходи, підготував 11 кандидатів та 2 доктори 
технічних наук. Був членом 3 спеціалізованих рад із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій, брав участь у роботі 2 редакційних колегій, 
упродовж багатьох років був відповідальним за розділ 631.1 «Сільсько-
господарські машини, знаряддя та інструменти» реферативного журналу 
«Агро промисловий комплекс України».

М.К. Лінник відзначений Почесними грамотами Міністерства аграр-
ної політики, Міністерства промислової політики, Національної академії 
аграрних наук. Отримав подяку від Міністерства науки і освіти України 
за активну участь у роботі з обдарованою молоддю малої академії наук. 
Нагороджений дипломами лауреата Премії УААН «За видатні досягнення 
в аграрній науці» (1999, 2006). У 2006 р. йому присвоєно почесне звання 
заслуженого діяча науки і техніки України.

Помер 25 жовтня 2019 р.
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ЛІНчЕвСЬКИй 
Анатолій

Адамович
Вчений у галузі селекції і генетики, 

доктор сільськогосподарських наук, 
академік НААН (1999)

Народився 2 серпня 1936 р. у м. Оде-
са. вищу освіту отримав в Одеському сільськогосподарському інституті 
(нині – Одеський державний аграрний університет), закінчивши у 1959 р. 
з відзнакою за спеціальністю вчений агроном. 

Трудовий шлях розпочав керуючим відділком радгоспу «Кам’янський» 
на Одещині. З 1960 р. вже впродовж понад 60 років наукова діяльність 
А.А. Лінчевського пов’язана з Селекційно-генетичним інститутом – На-
ціональним центром насіннєзнавства і сортовивчення НААН. Талант до-
слідника і винахідника, наполеглива праця та результати роботи сприяли 
науковому та професійному зростанню – від агронома до доктора наук, 
старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії до завідувача 
одного з провідних відділів – селекції та насінництва ячменю.

У 1971 р. А.А. Лінчевський за спеціальністю селекція і насінництво за-
хистив кандидатську, у 1991 р. – докторську дисертації, у 1995 р. обраний 
членом-кореспондентом УААН, а у 1999 р. – дійсним членом (академіком) 
УААН, відділення рослинництва.

Автор теорії селекції ячменю на підвищену адаптивність до мінливих 
умов вирощування в Україні з метою зростання й стабілізації врожаїв у 
виробництві, над якою працював упродовж 30 років (1960–1990). впрова-
дження в селекційний процес теорії селекції на адаптивність і є результа-
том різкого збільшення кількості створених сортів останніми роками. він 
автор 90 зареєстрованих сортів ячменю ярого та озимого. 

Тільки за роки незалежності України до Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в Україні, занесено 65 сортів ячменю ярого 
й озимого. Площі посіву під сортами ячменю за авторства А.А. Лінчев-
ського становлять за роки його діяльності понад 200 млн га. 

Нині, як і завжди, основою виробництва зерна ячменю в Україні є сорти 
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Селекційно-генетичного інституту. До робіт А.А. Лінчевського ячмінь не 
був однією з провідних культур не тільки в Україні, а й у СРСР. Це його 
заслуга. 

Ареал одеських сортів постійно поширюється на сусідні держави. вони 
успішно вирощуються в Росії, Молдові, вірменії, Казахстані і Киргизста-
ні. Кожен рік сорти з авторством А.А. Лінчевського висіваються на площі 
понад 5 млн га. в Одеській області сорти з авторством А.А. Лінчевського 
займають основні площі посівів ячменю, за що у 2005 р. він нагороджений 
Золотою почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміні-
страції. 

Створення високоадаптованих до умов виробництва сортів ячменю ози-
мого зумовило те, що площі під озимим ячменем останніми роками майже 
потроїлись і сягають близько мільйона і більше гектарів, тоді як ще зовсім 
недавно вони були на рівні 0,4–0,5 млн га. І знову-таки основні площі по-
сіву зайняті сортами походженням з Одеси. З сортами Достойний (2006), 
Снігова королева (2014), Дев`ятий вал (2015) і валькірія (2018) не може 
конкурувати жоден іноземний сорт. Сьогодні Державний реєстр сортів 
рослин України налічує 80 сортів озимого ячменю, переважно іноземних, 
водночас 70 % площ під озимим ячменем у виробництві займають названі 
вище чотири сорти. У березні 2020 р. по всьому Півдню України спосте-
рігалися весняні приморозки 9–13°С. Усі іноземні сорти загинули, наші 
сорти дали нормальний урожай. У насінницьких посівах інституту майже 
щороку вони дають урожаї 90–105 ц/га. Коли в Україні складаються не-
сприятливі умови за вологозабезпеченістю, на перше місце виходить сорт 
Достойний як адаптованіший до несприятливих умов. Серед усього сор-
тименту ячменю озимого у світі наш сорт Буревій (2013) кращий за зимо-, 
морозостійкістю.

великим попитом у виробництві користуються ярі сорти Сталкер, Адапт, 
вакула, Геліос, Командор, Еней, воєвода, Аватар, Галичанин, Моураві та 
ін. вони теж усі унікальні. Так, сорти Сталкер і Адапт створювались для 
умов Лівії, тобто для пустелі. За 20 років повністю змінився весь сорти-
мент ярих сортів в Україні. А от сорти Сталкер і Адапт найбільш популярні 
як і завжди своєю генетично зумовленою посухостійкістю. Нині кращий за 
стабільно високим урожаєм – Аватар.

Пошуки способів підвищення продуктивності ячменю як культури зу-
мовили розробку нового напряму в селекції – створення сортів ярого шес-
тирядного ячменю для умов високоінтенсивного землеробства. На сорт 
нового типу вакула було витрачено 33 роки інтенсивної роботи. в його 
генотип увійшли кращі ознаки світової колекції. Якщо однотипні сорти 
старого типу давали максимальний врожай 30–32 ц/га, сорт вакула на ве-
ликих площах у перші ж роки впровадження у виробництво давав врожаї 
92–96 ц/га на великих площах при половинній нормі висіву насіння. Цей 
сорт так сподобався виробникам зерна, що будучи занесеним до Реєстру 
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сортів рослин України у 2003 р., уже через 3 роки, у 2006 р., займав площу 
посіву в 1 млн га. Такого темпу поширення у виробництві не мав жодний 
сорт будь-якої культури. 

Упродовж майже двадцяти років (з 1973 по 1992 р.) А.А. Лінчевський 
був головою Координаційної ради з розробки теоретичних основ і селек-
ції ячменю в СРСР. водночас він обіймав почесну посаду Міжнародного 
куратора в країнах-членах Ради економічної взаємодопомоги (РЕв) з роз-
робки теоретичних основ і селекції ячменю. 

Наукові розробки А.А. Лінчевського узагальнені в 180 наукових працях. 
Із селекції ячменю захищено 4 кандидатські і 1 докторська дисертації із 
загального землеробства.

Упродовж 30 років він – голова спеціалізованої ради із захисту доктор-
ських і кандидатських дисертацій у СГІ–НЦНС, перед цим – вчений секре-
тар і заступник голови. 

У 1997 р. обраний головою Комісії з селекції та насінництва ячменю 
Міжурядової координаційної ради з питань насінництва СНД, з 1992 р. – 
керівник програми з селекції ячменю в Україні, постійний консультант Мі-
ністерства аграрної політики України з питань вирощування ячменю в ви-
робництві. він є також постійним радником Одеської обласної державної 
адміністрації з питань агропромислового виробництва. 

За особистий вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та багаторіч-
ну плідну діяльність А.А. Лінчевський отримав численні нагороди СРСР 
і України: орден Трудового червоного Прапора, медалі «За доблесну пра-
цю» і «ветеран праці», 4 медалі вДНХ СРСР; Почесні відзнаки Одесь-
кої ОДА, облради, Одеського міського голови, Мінагрополітики України, 
УААН, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства 
освіти України, Державної служби з охорони прав на сорти рослин. 

А.А. Лінчевському присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» (2003), лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і 
техніки (1977), нагороджено орденами «За заслуги» ІІ, ІІІ ступенів (2007, 
2016), Почесною грамотою і золотою медаллю верховної Ради України «За 
особливі заслуги перед українським народом» (2016), медаллю «100 років 
Національної академії аграрних наук України» (2019). 

Багатогранність інтересів і знань, талант вченого та винахідника, винят-
кова працездатність і енергія вченого гармонійно поєднані з кращими люд-
ськими якостями, що створюють невичерпне джерело його успішної діяль-
ності на благо народу і країни. він заслужено одержав визнання за значні 
досягнення в розробці теоретичних основ селекції ячменю, створення 
нових високоадаптованих до мінливих умов виробництва сортів і широку 
наукову та виробничу ерудицію. Як відомого селекціонера, А.А. Лінчев-
ського занесено до міжнародного каталогу кращих учених світу «Who is 
who».
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ЛІСОвИй
Михайло
Павлович
(1935–2017)

Вчений у галузі фітопатології, генетики, 
імунології та захисту рослин, 
доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 4 січня 1935 р. у с. Коврай-ІІ Золотоніського району (Полтав-
ської обл.), нині – черкаської області.

У 1959 р. закінчив агрономічний факультет Української сільськогоспо-
дарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і природо-
користування України) за фахом агрономія.

Упродовж 1959–1961 рр. – завідувач фітопатологічної дільниці кафедри 
фітопатології Української сільськогосподарської академії в учгоспі «Мит-
ниця» васильківського району Київської області. 

56 років трудова і наукова діяльність пов’язана з Українським науково-
дослідним інститутом захисту рослин (нині – Інститут захисту рослин 
НААН): 1961–1964 рр. – аспірант, 1964–1966 рр. – молодший науковий спів-
робітник, завідувач відділу фітопатології, 1966–2012 рр. – завідувач створе-
ної ним лабораторії імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб, а з 
2012 по 2017 р. її головний науковий співробітник. Упродовж 1986–2003 рр. – 
директор Інституту захисту рослин НААН (м. Київ); 2003–2011 рр. – радник 
дирекції цієї установи. 

Кандидатську дисертацію на тему: «Хімічні засоби боротьби з перонос-
порозом тютюну в закритому та відкритому ґрунті в умовах СРСР» захис-
тив у 1964 р. в Українській сільськогосподарській академії, присуджено 
науковий ступінь кандидата біологічних наук. За цю роботу був нагоро-
джений бронзовою медаллю комітету ради виставки досягнень народного 
господарства СРСР.

Докторську дисертацію на тему: «Особливості паразитизму Риссіnіа 
trіtісіnа Еrіkss. та закономірності успадкування імунологічних реакцій 
пшениці до патогену» (спеціальність фітопатологія і захист рослин) захис-
тив у 1978 р. у всесоюзному інституті захисту рослин, присуджено науко-
вий ступінь доктора біологічних наук.
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У 1984 р. йому присвоєно вчене звання професора зі спеціальності фіто-
патологія і захист рослин.

У 1990 р. обраний дійсним членом (академіком) Української академії 
аграрних наук відділення рослинництва (спеціальність захист рослин).

Коло наукових інтересів М.П. Лісового охоплювало фітопатологію, ге-
нетику, імунологію, захист рослин, охорону довкілля. вчений є автором 
фундаментальних і прикладних досліджень з імунітету сільськогосподар-
ських рослин до хвороб. Основні напрями наукових досліджень: теоре-
тичні та методологічні основи імунітету рослин; вивчення генетичних і 
фізіологічних факторів імунітету для обґрунтування принципів і методів 
селекції на стійкість; вивчення структури вірулентності популяцій різних 
збудників хвороб; ідентифікація генів вірулентності збудників хвороб рос-
лин; ідентифікація генів стійкості рослин; теоретична розробка створення 
сортів сільськогосподарських культур з груповою стійкістю до шкідливих 
організмів з використанням методів клітинної біології. У співпраці з фахів-
цями Інституту кібернетики ім. в.М. Глушкова НАН України заклав основи 
комп’ютерного моделювання сортів пшениці за заданими показниками.

Проведені під керівництвом М.П. Лісового спільні дослідження з Миро-
нівським інститутом пшениці імені в.М. Ремесла НААН дали змогу впер-
ше створити сорти пшениці з комплексною стійкістю до низки небезпеч-
них збудників хвороб (Деметра, Економка, Миронівська сторічна). Подібні 
роботи під керівництвом М.П. Лісового разом з Інститутом рослинництва 
ім. в.Я. Юр’єва НААН та Сквирською дослідною станцією Інституту ово-
чівництва і баштанництва НААН сприяли виведенню стійких гібридів – 
соняшнику до фомопсису (Кий) та огірка до несправжньої борошнистої 
роси (Сквирський 1/27 F1).

Практичні розробки: методи створення комплексних штучних інфекцій-
них фонів; експрес-методи оцінювання і добору форм рослин з груповою 
стійкістю до збудників хвороб; методика ізоляції генів стійкості пшениці 
до збудників бурої іржі та борошнистої роси; створено банки генів стій-
кості; виведено сорти і гібриди огірків, соняшнику і пшениці, що харак-
теризуються груповою стійкістю до збудників хвороб; методи і способи 
визначення стійкості рослин до мікроорганізмів – збудників хвороб.

Створив наукову школу імунологів рослин в Україні, підготував 30 кан-
дидатів та 5 докторів наук. Заснував 1966 р. першу в Україні лабораторію 
імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб.

М.П. Лісовий – автор (співавтор) понад 330 наукових праць, з них понад 
30 у зарубіжних журналах, 7 монографій, підручник для закладів вищої 
освіти «Імунітет рослин», 7 методичних рекомендацій, 9 авторських сві-
доцтв та патентів.

М.П. Лісовий був головним редактором та членом редколегії журна-
лу «Карантин і захист рослин», та міжвідомчого тематичного наукового 
збірника «Захист і карантин рослин», а також членом редколегії журналів 
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«вісник аграрної науки», «Archives of Phytopathology and Plant Protection», 
«Journal of Russian Phytopathological Society», «Сортовивчення, охорона 
прав на сорти».

член правління Європейської і Середземноморської організацій із вив-
чення іржастих хвороб зернових культур (1972–1980), Комітету з прису-
дження Державних премій України в галузі науки і техніки (1991–1995), 
правління Міжнародної організації біологічної боротьби із шкідниками 
(1991–1999). Голова експертної ради вАК України (1996–1998 рр.), член 
експертної ради вАК України (2000–2002, 2004–2006, 2008–2010 рр.), 
академік-секретар відділення рослинництва УААН (1991–1996 рр.).

Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і док-
торських дисертацій при Інституті захисту рослин НААН та Національно-
му університеті біоресурсів і природокористування України.

член-кореспондент вАСГНІЛ (1988–1991), з 1990 р. – академік НААН. 
Іноземний член Російської (1991) та Польської (2000) академій наук.

М.П. Лісовим було встановлено творчі зв’язки з науковими установами 
17 країн, серед яких велика Британія, Канада, США, Німеччина, Нідер-
ланди, Китай, Японія, Індія, Ізраїль, Туреччина, Іспанія, фінляндія, Італія, 
Данія, чехія, Словаччина, Польща.

Нагороджений двома державними медалями, а також срібною медал-
лю Карла Ліннея Шведської академії наук (1976) за налагодження твор-
чих контактів між науковцями СРСР і Швеції. Лауреат Державної премії 
в галузі науки і техніки (1992), удостоєний почесного звання заслуженого 
дія ча науки і техніки України (1998), отримав почесну відзнаку НААН, на-
городжений багатьма почесними грамотами.

Помер 28 травня 2017 р.
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ЛУЗАН
Юрій

Якович
Вчений у галузі аграрної економіки, 

доктор економічних наук, 
академік НААН (2020)

Народився 7 листопада 1951 р. у с. Коптівщина Овруцького району Жи-
томирської області.

У 1972 р. з відзнакою закінчив Київський інститут народного господар-
ства ім. Д.С. Коротченка, за фахом економіка сільського господарства.

Працював головним економістом колгоспу, радгоспу, директором рад-
госпу в Київській області. Обіймав посаду генерального директора одного 
із найбільших в колишньому СРСР агропромислового комбінату «Рось», 
який був визначений Держагропромом України базовим з наукового об-
ґрунтування перспективної моделі інтегрованих агропромислових фор-
мувань. Одночасно очолював всеукраїнську асоціацію агропромисло-
вих об’єднань та був головою правління акціонерно-комерційного банку 
«Рось».

Понад 12 років був заступником, першим заступником міністра аграрної 
політики України. Працював радником голови Національного банку Украї-
ни, генеральним директором «Експоцентр України», першим заступником 
керівника Державного управління справами Президента України, першим 
заступником директора з наукової роботи Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки».

Нині працює радником дирекції «Інститут продовольчих ресурсів», бере 
активну участь в реформуванні аграрної науки працюючи позаштатним 
радником НААН.

У 2000 і 2010 рр. за спеціальністю 08.00.03 захистив кандидатську та 
докторську дисертації з питань формування державної аграрної політики 
та запропонував методику оцінювання ефективності основних механізмів 
регулювання аграрної економіки.

Ю.Я. Лузан є членом відділення аграрної економіки і продовольства 
НААН. У 2020 р. обраний дійсним членом (академіком) НААН.
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Основними напрямами його наукової діяльності є обґрунтування про-
позицій з удосконалення державної аграрної політики. За його безпосеред-
ньої участі у тісній співпраці із іншими вченими-аграрниками, працюючи 
на різних посадах з управління розвитку аграрного сектору економіки, 
були науково обґрунтовані та проведені важливі організаційно-економічні 
заходи з трансформації аграрного сектору до ринкових умов господарю-
вання. Був уповноваженим представником України на переговорах з пи-
тань аграрного сектору щодо вступу держави до СОТ. Завдяки очолюваній 
ним міжвідомчій робочій групі, за широкої участі науковців була розробле-
на і схвалена урядом «Державна цільова програма розвитку українського 
села на період до 2015 року», брав активну участь у розробці важливих 
законодавчих і нормативних актів.

Свою діяльність поєднував із викладацькою роботою у Білоцерківсько-
му національному аграрному університеті та Національному університе-
ті біоресурсів і природокористування України, де за його ініціативи було 
створено кафедру державного управління, яку він очолював упродовж 
шести років. Довгий час був головою наглядової ради Миколаївського на-
ціонального аграрного університету.

Наукові розробки Ю.Я. Лузана знайшли своє відображення у понад 
150 наукових публікаціях, із яких 17 монографій і розділів у них, підтвер-
джені у семи авторських свідоцтвах Державної служби інтелектуальної 
власності та 30 посібниках і рекомендаціях виробництву.

Результати його досліджень враховувались у відповідних наукових до-
повідях, доповідних записках і довідках до центральних органів державної 
влади, брав участь у багатьох міжнародних науково-практичних конферен-
ціях і форумах ЄС та інших міжнародних організацій.

Був одним із основних розробників Програми реформування аграрної 
науки, яка була схвалена рішенням Президії НААН.

Ю.Я. Лузан – голова наглядової ради федерації аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів АПК України, член спеціалізованої вченої ради із захисту 
дисертацій ННЦ «Інститут аграрної економіки», член редколегій фахових 
журналів «вісник аграрної науки» та «Облік і аудит».

Присвоєно звання почесного професора Національного університету 
біо ресурсів і природокористування України та почесного доктора еконо-
мічних наук ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН. 

відзначений орденами за особливі заслуги перед державою ІІІ і ІІ сту-
пенів, Державною відзнакою «Заслужений працівник сільського госпо-
дарства», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та ряду інших 
центральних органів виконавчої влади, пам’ятною медаллю «100 років На-
ціональної академії аграрних наук», Почесними грамотами НААН, ННЦ 
«Інститут аграрної економки» НААН.
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ЛУКАНІН 
Олександр 

Сергійович 
Вчений у галузі технології виноробства,

доктор технічних наук, професор,
академік НААН (2007)

Народився 7 листопада 1952 р. у м. Макіївка Донецької області.
Закінчив Макіївський металургійний технікум у 1972 р., спеціальність – 

автоматика і телемеханіка. У 1977 р. закінчив Одеський технологічний ін-
ститут харчової промисловості ім. М.в. Ломоносова (нині – Одеська наці-
ональна академія харчових технологій), спеціальність – інженер-технолог 
винороб.

Упродовж 1981–1985 рр. – аспірант всесоюзного науково-дослідного 
інституту винограду і продуктів його переробки «Магарач» (нині – Націо-
нальний інститут винограду і вина «Магарач» НААН).

У 1987 р. в Інституті винограду і вина «Магарач» НААН захистив кан-
дидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук на тему: «Розробка потокових технологій обробки соків, напоїв і вин 
препаратами на основі діоксиду кремнію».

З 1989–1992 рр. – докторант Інституту винограду і вина «Магарач» 
НААН.

У 1993 р. в Інституті винограду і вина «Магарач» НААН захистив док-
торську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 
на тему: «Комплексна переробка яблук».

Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, спеціальність – пере-
робка сільськогосподарської продукції.

У 2000 р. обрано дійсним членом Міжнародної академії виноградарства 
та виноробства відділення виноробство (Москва).

вчене звання професора присвоєно у 2002 р.
Обрано у 2007 р. дійсним членом (академіком) УААН, спеціальність – 

технологія продуктів бродіння та виноробства.
Після закінчення інституту впродовж 1977–1986 рр. працював інжене-

ром-технологом, керівником винно-консервного підприємства радгоспу 
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«Хотівський» Київської області. У 1986–1991 рр. – головний спеціаліст, 
старший науковий співробітник «Головагропромнаука» Держагропрому 
УРСР. У 1991–2000 рр. – вчений секретар, заступник начальника відділу 
рослинництва та переробки сільгосппродукції Президії Української акаде-
мії аграрних наук. У 2000–2001 рр. – академік-секретар відділення харчо-
вої та переробної промисловості Президії УААН.

У 2001–2013 рр. завідувач лабораторії моніторингу сировинних ре-
сурсів для виноробства Інституту агроекології та природокористування 
НААН. Упродовж 1995–2004 рр. – доцент, професор кафедри біотехнології 
продуктів бродіння, екстрактів і напоїв Національного університету хар-
чових технологій (за сумісництвом); 2000–2013 рр. – експерт експертної 
ради секції технологій харчової і легкої промисловості вищої атестаційної 
комісії (вАК) при КМ України; 2005–2016 р. – член експертної ради секції 
харчової і легкої промисловості Комітету з присудження державних премій 
України при КМ України; З 2008 р. – експерт ЄС з виноробства (бренді та 
коньяки); 1994–2004 рр. – помічник-консультант народного депутата Укра-
їни М.А. Павловського (посвідчення № 397/31).

У 1992 р. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки «За розробку і впровадження екологічно чистих потокових технологій 
прискореного виробництва харчових напоїв на основі використання нових 
препаратів діоксиду кремнію», у 2004 р. – лауреатом 1-ї Премії УААН імені 
професора Г.Г. валуйка у номінації «Науково-дослідна робота» за розроб-
ку і впровадження технологічного оцінювання деревини дуба України для 
виноробства.

З 1996–2014 р. – член спеціалізованих рад із захисту дисертацій у Націо-
нальному інституті винограду і вина «Магарач» НААН, Інституті виногра-
дарства та виноробства ім. в.Є. Таїрова НААН та НУ «Києво-Могилянська 
академія». 

У 1987 р. – учасник ліквідації наслідків катастрофи на чАЕС – катего-
рія 2.

О.С. Луканін продовжує найкращі традиції вітчизняних шкіл вино-
робства професорів О.О. Преображенського, в.І. Зінченка, Г.Г. валуйка, 
О.М. Датунашвілі та інших учених-виноробів Інституту «Магарач», спря-
мованих на розробку конкурентоспроможних технологій виноградних вин, 
коньяків і бренді, соків, сидру, кальвадосу, бондарного виробництва.

У результаті наукової діяльності вченим упродовж 1981–1999 рр. було 
розроблено: теоретичні основи комплексної безвідхідної переробки яблук 
на натуральні й концентровані соки, сидр, столові вина, оцет, пектин, 
харчовий і кормовий білковий продукт; конкурентоспроможну техноло-
гію освітлення і стабілізації соків, сидру, виноматеріалів, кальвадосу та 
міцних напоїв препаратом на основі діоксиду кремнію (АК-50А); техно-
логію одержання і використання у виноробстві й соковому виробництві 
висококонцентрованого адсорбенту на основі діоксиду кремнію (АК-50А); 



227

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

технологію і комплекс устаткування для виробництва яблучного пектину 
неетанольним способом, а також спосіб виробництва освітленого концен-
трованого яблучного соку з використанням мембранних технологій.

За період 2000–2016 рр. було проведено технологічне оцінювання де-
ревини дуба України для її використання у виноробстві, розроблено кла-
сифікацію деревини дуба України для виноробства з метою створення 
вітчизняного конкурентоспроможного бондарного виробництва. Також 
розроблено спосіб лікування й усунення недоліків та вад вин і коньяків 
на основі використання продуктів переробки деревини дуба; науково об-
ґрунтовано технологію виробництва і використання продуктів переробки 
деревини дуба для виноробства у вигляді тріски, клепки, бочки, екстракту 
дуба; створено дуботеку – колекцію понад 600 зразків дуба різних регіонів 
України; розроблено технологію виробництва і використання фосфорного 
ефіру целюлози для деметалізації бренді та коньяків; розроблено класифі-
кацію технічних сортів яблук України для виробництва сидру, плодових 
горілок та бренді (кальвадосу). Проведене технологічне оцінювання сиро-
винних ресурсів яблук України з метою створення вітчизняного конкурен-
тоспроможного виробництва сидру, плодових горілок та бренді. 

О.С. Луканін підготував понад 180 інженерів-технологів виноробів у 
Національному університеті харчових технологій, що працюють на вино-
робних підприємствах України, Російської федерації і Білорусі.

вченим опубліковано 180 наукових праць, з них понад 100 наукових 
статей, 9 навчально-методичних посібників, зокрема 2 монографії, 1 під-
ручник. Має 36 авторських свідоцтв СРСР на винахід і патентів України та 
4 патенти Республіки Аз6ербайджан.

Науковий керівник 6 кандидатів та 1 доктора технічних наук з Азербай-
джану, 2 аспірантів та 1 докторанта. 

Під науковим керівництвом О.С. Луканіна у 2001–2011 рр. розроблено 
та затверджено у Держстандарті України і Міністерстві аграрної політики 
та продовольства України 4 стандарти: 2 стандарти організацій України 
(СОУ) – «Кряж клепковий дубовий» і «Клепка дубова» та 2 національних 
стандарти України (ДСТУ) – «Сидри» і «Кальвадоси України».
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ЛУКІНОв
Іван 
Іларіонович 
(1927–2004) 

Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук,  
професор, академік НААН (1991)

Народився 5 жовтня 1927 р. у с. Попівка Корочанського району Бєлго-
родської області.

У 1946 р. закінчив з відзнакою агрономічне відділення Корочанського 
сільськогосподарського технікуму, а у 1951 р. – з відзнакою економічний 
факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім. в.в. Докуча-
єва. У 1951–1954 рр. – аспірант Інституту економіки АН УРСР (науковий 
керівник – академік АН УРСР П.М. Першин).

Упродовж 1954–1956 рр. працював в Інституті економіки АН УРСР на 
посаді молодшого наукового співробітника; 1956–1967 рр. завідував Сек-
тором економіки і науки сільськогосподарського відділу ЦК Компартії 
Украї ни (одночасно у 1965–1967 рр. – завідувач відділу економіки сіль-
ського господарства Інституту економіки АН УРСР); 1967–1976 рр. очо-
лював Український науково-дослідний інститут економіки й організації 
сільського господарства імені О.Г. Шліхтера. Обирався членом Президії 
Південного відділення вАСГНІЛ, заступником Голови. З 1976 по 2003 р. – 
директор Інституту економіки НАН України; з 2003 р. – почесний директор 
створеного на його базі Об’єднаного інституту економіки НАН України; 
1976–2004 рр. – член Президії НАН України; 1976–1979 рр. та 1993–
1998 рр. – академік-секретар відділення економіки НАН України; 1979–
1993 рр. – віце-президент НАН України, голова Секції суспільних наук.

У 1954 р. в Інституті економіки АН УРСР захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Перспективи розвитку плодівництва і виноградарства 
в колгоспах Півдня Української РСР (на прикладі колгоспів Баштанського 
і Снігурівського районів Миколаївської області)». У 1964 р. у цьому само-
му Інституті захистив докторську дисертацію на тему: «Ціноутворення і 
рентабельність виробництва сільськогосподарських продуктів». У 1968 р. 
присвоєне учене звання професора.
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виконував фундаментальні дослідження з таких наукових напрямів, як 
вплив на процеси відтворення комплексного регулювання державних і рин-
кових механізмів – здійснення цінової, податкової, банківсько-фінан сово-
кредитної, бюджетної, пенсійної, інвестиційно-інноваційної політики тощо, а 
також зовнішньоекономічних зв’язків, що забезпечують формування реальних 
доходів і витрат як держави загалом, так і її юридичних та фізичних суб’єктів 
господарювання під стабільні темпи соціально-економічного розвитку.

в особистому науковому доробку І.І. Лукінова близько 600 наукових 
праць, серед них 6 індивідуальних монографій. він був співавтором і від-
повідальним редактором 25 колективних монографій та 4 підручників. 
Багато його наукових праць видано англійською, німецькою, іспанською, 
угорською та іншими мовами. Брав участь у розробці «Продовольчої про-
грами СРСР» 1982 р.

Під науковим керівництвом академіка І.І. Лукінова підготовлено 21 
кандидатську та 10 докторських дисертацій. в Українському науково-
дослідному інституті економіки й організації сільського господарства іме-
ні О.Г. Шліхтера та в Інституті економіки АН УРСР він очолював спеціалі-
зовані вчені ради із захистів докторських дисертаційних робіт.

І.І. Лукінов – академік вАСГНІЛ (1973), АН УРСР (1976), АН СРСР 
(1984), РАН (1992), Російської академії сільськогосподарських наук (1992), 
Академії економічних наук (1993), іноземний член Шведської Королівської 
академії сільського і лісового господарства (1975) та ін. У 1991 р. обраний 
дійсним членом (академіком) УААН відділення аграрної економіки та про-
довольства.

З 1970 р. був членом Міжнародної асоціації економістів-аграрників; з 
1977 р. – членом Європейської асоціації економістів-аграрників (м. Гаага, 
Нідерланди); з 1978 р. – Консультантом з економічної тематики досліджень 
у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (м. Лаксен-
бург, Австрія); з 1989 р. – членом Наглядової ради Міжнародного інсти-
туту менеджменту (МІМ, м. Київ). У 1990 р. обраний віце-президентом 
Європейської асоціації економістів-аграрників (м. Брюссель, Бельгія); 
у 1992 р. – обраний членом і головою номінаційної комісії Міжнародної 
української економічної асоціації (м. Київ). У 1999 р. обраний членом Ради 
Міжнародного фонду імені М.Д. Кондратьєва (м. Москва, Рф). У 2000 р. 
обраний Президентом Української філії Міжнародного інституту Питири-
ма Сорокіна–Миколи Кондратьєва. І.І. Лукінов був членом Комітету радян-
ських вчених на захист миру, проти ядерної загрози.

У 1969–2004 рр. – член Комітету з Державних премій України в галузі 
науки і техніки. він також входив до складу Комітету з Ленінських та Дер-
жавних премій СРСР в галузі науки і техніки; 1968–1985 рр. – член екс-
пертної ради вАК СРСР; 1985–1990 рр. – член Пленуму вАК СРСР.

У 1962–1976 рр. він входив до складу редакційної колегії журналу «віс-
ник сільськогосподарської науки»; 1965–1977 рр. – член редакційної ко-
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легії, 1977–2004 рр. – головний редактор журналу «Економіка Радянської 
України» (нині – «Економіка України»); з 1977 р. – член редакційної колегії 
журналу «вісник Національної академії наук України» (певний час був го-
ловним редактором цього журналу); відповідальний редактор міжвідом-
чого тематичного збірника «Економіка і організація сільського господар-
ства (1968–1977), а також член редакційних колегій журналів: «Общество 
и экономика», «Трибуна» та ін. його активна і плідна громадська робота 
у всесоюзному товаристві «Знання» була відзначена Почесною грамотою 
і медаллю імені Сергія вавилова (м. Москва, 1987). він був заступником 
Голови товариства «Знання», членом Президії, його ім’я було занесено 
в Книгу пошани. Був співредактором видань «Українська Радянська Ен-
циклопедія», 2-ге видання (1977–1985) та «Історія Академії наук УРСР» 
(1979, 1982); головним редактором монографії «Історія народного госпо-
дарства Української РСР» у трьох томах, чотирьох книгах (1983–1987).

Обирався депутатом верховної Ради Української РСР Х та ХI скликань 
(1980–1990), був обраний також депутатом Київської міської ради народ-
них депутатів IV скликання (1977–1981).

відзначений високими вітчизняними Державними нагородами: орденом 
Леніна (1986), двома орденами Трудового червоного Прапора (1971, 1977), 
орденом «Знак Пошани» (1966), багатьма медалями, Почесною грамотою 
Президії верховної Ради УРСР (1987). йому присвоєно почесне звання за-
служеного діяча науки і техніки України (1997). він лауреат Державної 
премії Української РСР в галузі науки і техніки за видану у 1997 р. індиві-
дуальну монографію «воспроизводство и цены» (1979); Премії вАСГНІЛ 
ім. в.С. Нємчинова, за видану у 1974 р. колективну монографію «Проблемы 
экономических взаимоотношений государства с колхозами» (1975); Премії 
АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера, за видану у 1979 р. колективну монографію 
«Аграрные проблемы развитого социализма» (1983); Премії НАН України 
імені М.в. Птухи за видану у 1997 р. індивідуальну монографію «Еконо-
мічні трансформації (наприкінці XX сторіччя)» (1998).

І.І. Лукінова також було відзначено багатьма іноземними нагородами: 
Золотою медаллю Асоціації сприяння національній промисловості (фран-
ція, 2000); «Золота медаль М.Д. Кондратьєва» і дипломом «Менеджер XXI 
століття» Міжнародного фонду М.Д. Кондратьєва (Рф, 2001); Золотою 
медаллю «Керівник Європейського співтовариства ХХІ століття» Міжна-
родної компанії Європейські контракти (м. Лаксенбург, Австрія 2001); По-
чесною медаллю Американського біографічного інституту (США, 2002); 
«Міжнародний приз миру» Сполученої культурної конвенції (США, 2003); 
«Медаль Наполеона» Асоціації сприяння національній промисловості 
(франція, 2003) та ін.

Мав аудієнцію з Папою Римським Іоанном Павлом II.
Помер 4 грудня 2004 р., похований у м. Києві.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛУПЕНКО
Юрій

Олексійович
Вчений у галузі аграрної економіки, 

доктор економічних наук (1998), професор, 
академік НААН (2007) 

Народився 3 жовтня 1957 р. у м. Коростень Житомирської області.
вищу освіту здобув на економічному факультеті Житомирського сіль-

ськогосподарського інституту (нині – Поліський національний універси-
тет), який закінчив у 1978 р. за фахом – бухгалтерський облік у сільському 
господарстві. 

Працював економістом радгоспу (1978–1980), потім – молодшим науко-
вим співробітником Науково-дослідного інституту сільського господарства 
Нечорноземної зони України.

З 1981 по 1984 р. навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного 
інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхте-
ра (нині – ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН). Після закінчення 
аспірантури працював молодшим, старшим, провідним науковим співро-
бітником, завідувачем сектору, заступником завідувача відділу, закінчив 
докторантуру інституту (1994–1997).

Кандидатську дисертацію на тему: «вдосконалення оплати праці керів-
ників виробничих підрозділів рослинництва в колгоспах Української РСР» 
захистив у Грузинському сільськогосподарському інституті у 1986 р., док-
торську на тему: «Акціонерні відносини в агропромисловому комплексі: 
методологія і організація» – в Інституті аграрної економіки у 1997 р.

З 1998 р. на державній службі, державний службовець 3 рангу (2002). 
Працював заступником, першим заступником керівника Головного управ-
ління з питань економічної політики Адміністрації Президента України 
(1998–2005), Головної служби соціально-економічної політики Секретаріа-
ту Президента України (2006), завідувачем відділу соціально-економічних 
питань апарату Прем’єр-міністра України (2007), директором департамен-
ту Державного агентства України з інвестицій та інновацій (2008–2010). З 
березня 2010 р. працював директором департаменту Міністерства фінансів 
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України. З жовтня 2011 р. – директор ННЦ «Інституту аграрної економі-
ки».

Є автором одного з перших наукових досліджень з питань організації ак-
ціонерних відносин в агропромисловому комплексі України, теоретичних, 
науково-прикладних та методичних розробок з питань організації оплати 
праці та господарського розрахунку, приватизації майна та реформування 
підприємств АПК, створення господарських структур ринкового типу, рефор-
мування земельних відносин, концентрації майнової власності, інноваційно-
інвестиційного та соціального розвитку агропромислового комплексу, реко-
мендованих для впровадження Комітетом верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин, Міністерством аграрної політики 
та продовольства України, фондом державного майна України, Національною 
академією аграрних наук України, ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Був ініціатором і безпосереднім розробником низки стратегічних та 
програмних документів, наукових доповідей, науково-практичних реко-
мендацій з питань розвитку аграрного сектору економіки, сталого розвит-
ку сільських територій, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, 
підприємництва та фермерства, земельних відносин, фінансового забезпе-
чення і оподаткування та ін.

Обраний у 2014 р. дійсним членом (академіком) НААН.
За результатами досліджень опубліковано майже 450 наукових праць, 

зокрема 37 монографій, 11 навчальних посібників, 30 науково-практичних 
та методичних рекомендацій. За даними бази Google Scholar h-індекс – 29, 
і 10 – 57. Індекс Хірша за МНМБ «Scopus» – 2.

Підготував 8 докторів та 14 кандидатів економічних наук.
Керівник ПНД НААН «Аграрна економіка», голова координаційної ради 

ННЦ «ІАЕ» за програмою «Агроекономіка», заступник академіка-секретаря, 
член бюро відділенням аграрної економіки та продовольства НААН.

член секції агропромислового комплексу Комітету з Державних премій 
України у галузі науки і техніки.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 із захисту докторських 
дисертацій за спеціальностями 08.00.03 і 08.00.04, член спеціалізованої 
вченої ради Д 26.350.01 із захисту докторських дисертацій за спеціальнос-
тями 08.00.08 і 08.0.09.

Голова президії ГО «всеукраїнський конгрес вчених економістів аграр-
ників».

Заслужений діяч науки і техніки України (2004), нагороджений Почес-
ною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня (2016), Почесною грамотою верховної Ради України (2017).

Головний редактор міжнародного науково-виробничого журналу «Еко-
номіка АПК» (категорія Б), член редколегій 7 фахових наукових журналів, 
зокрема «Економіка України», «Agricultural Science and Practice Editorial 
Board» (WoS).
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

МАЗУР
Генріх

Адольфович
Вчений у галузі  

агрономічного ґрунтознавства, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

академік НААН (1999)

Народився 23 листопада 1936 р. у с. Городківка (колишнє с. Крупське) 
Крижопільського району вінницької області.

З 1958 по 1963 р. навчався в Українській сільськогосподарській академії 
на факультеті ґрунтознавства і агрохімії.

Упродовж 1963–1974 рр. – молодший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник лабораторії агроґрунтознавства Українського 
науково-дослідного інституту землеробства. З 1974 по 2011 р. – завідувач 
лабораторії агроґрунтознавства Інституту землеробства НААН (нині – На-
ціональний науковий центр «Інститут землеробства НААН», смт чабани 
Київської області). З 2011 р. – головний науковий співробітник відділу 
агро ґрунтознавства і ґрунтової мікробіології цього інституту.

У 1968 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Качественная оценка пахотных земель 
Киевской области», у 1990 р. в Харківському сільськогосподарському ін-
ституті – докторську дисертацію на тему: «Научные основы технологии 
расширенного воспроизводства и регулирования плодородия дерново-
подзолистых почв Украинского Полесья».

У 1992 р. Г.А. Мазуру було присвоєно вчене звання професора за спеці-
альністю ґрунтознавство і агрофізика.

Г.А. Мазур – відомий вчений у галузі агрономічного ґрунтознавства, зо-
крема як провідний спеціаліст з проблем відтворення родючості, фізико-
хімії, агрохімії та хімічної меліорації ненасичених ґрунтів. Коло наукових 
інтересів ученого окреслюється проблемою відтворення і регулювання ро-
дючості ґрунтів на основі агрохімічних засобів. Особливу увагу він зосе-
редив на теоретичному обґрунтуванні сутності родючості ґрунтів, її видів 
і форм прояву, зокрема поняття взаємозв’язку природної та антропогенної 
(штучної) родючості, потенційної та ефективної форм.
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Г.А. Мазуром уперше встановлено закономірності вмісту і співвідно-
шення форм кальцію та магнію в дерново-підзолистих ґрунтах, параметри 
сезонної і незворотної міграції рухомих сполук цих елементів, обґрунто-
вано методичні принципи вивчення їхнього кругообігу та балансу, визна-
чено оптимальну періодичність вапнування ґрунтів України. Ним науково 
обґрунтовано оптимальні параметри вмісту в ґрунтах гумусу, фосфору і 
калію, строки, способи та матеріальні затрати для їхнього досягнення в 
аграрному виробництві залежно від культури землеробства.

вчений теоретично обґрунтував і експериментально довів доцільність 
застосування природного цеоліту-клиноптилоліту на легких ґрунтах, роз-
робив високоефективний спосіб їхнього окультурення на основі глибо-
копрофільного екранування. його застосування забезпечує істотне під-
вищення ємності катіонного обміну кореневмісного шару ґрунту, його 
вологоємності, раціональне використання рослинами поживних речовин, 
скорочує до мінімальних значень газоподібні витрати азоту та втрати еле-
ментів живлення способом інфільтрації, нейтралізації надмірної кислот-
ності.

Одночасно Г.А. Мазур проводить активну роботу з питань впроваджен-
ня результатів у виробництво. він є автором цілої низки рекомендацій з 
питань відтворення родючості ґрунтів, зокрема хімічна меліорація кислих 
ґрунтів здійснюється винятково за рекомендаціями Г.А. Мазура.

Опублікував понад 200 наукових праць, зокрема 7 монографій осо-
бистих і у співавторстві. Має чотири винаходи. веде активну пропаганду 
результатів досліджень через газети, радіо і телебачення. Нагороджений 
срібною медаллю вДНГ колишнього СРСР та двома дипломами І ступеня 
вДНГ України.

Під його керівництвом створено наукову школу: захищено 13 кандидат-
ських та 4 докторських дисертації. 

Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН, у 1999 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН (ґрунтознавство).

Результати досліджень Г.А. Мазура широко відомі за межами України. 
він є членом Європейського товариства охорони ґрунтів, дійсним членом 
Нью-йоркської академії наук. 

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2000), двома медалями 
(1970, 1975), Грамотою Президії верховної Ради УРСР (1978), Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2012), трудовою відзнакою «Знак 
Пошани» Міністерства аграрної політики і продовольства України (2009). 
У 2016 р. Г.А. Мазуру присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки 
і техніки України». 
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МАЗУРКЕвИч
Анатолій 

йосипович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини, 

професор, доктор ветеринарних наук,
 професор, академік НААН (2020)

Народився 18 вересня 1940 р. у с. Травлин Шепетівського району Хмель-
ницької області. 

Закінчив ветеринарне відділення Новочорторийського зооветеринарно-
го технікуму за фахом ветеринарний фельдшер з відзнакою (1958), вете-
ринарний факультет Української сільськогосподарської академії (УСГА) 
за фахом ветеринарний лікар (1966). Працював у 1958–1961 рр. ветери-
нарним фельдшером в колгоспах Попільнянського району Житомирської 
області; у 1966–1968 рр. ветеринарним лікарем-терапевтом в Кагарлицькій 
станції по боротьбі з хворобами тварин Київської області.

У 1968 р. вступив до очної аспірантури в УСГА, де підготував і в уста-
новлений термін (1971) подав завершену кандидатську дисертацію на 
тему: «Показатели межуточного обмена азотистых веществ и углеводов в 
печени крупного рогатого скота при экспериментальном карбамидном ток-
сикозе», науковий керівник професор С.в. Баженов, дисертацію успішно 
захистив у спеціалізованій вченій раді в УСГА (1972); кандидат ветери-
нарних наук з 1972 р. Докторську дисертацію на тему: «Повреждающие 
факторы и адаптационно-компенсаторные реакции в организме крупного 
рогатого скота при экспериментальном отравлении нитратами и мочеви-
ной», науковий консультант професор Н.О. Крилова, Казанський ветери-
нарний інститут, захистив у 1993 р. після перебування на посаді старшого 
наукового співробітника УДАУ (1988–1991) у спеціалізованій вченій раді 
в Українському державному аграрному університеті (УДАУ): доктор вете-
ринарних наук з 1993 р. 

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1971 р., коли після закін-
чення аспірантури був запрошений на роботу в УСГА на посаду асистен-
та кафедри фармакології і паразитології. Згодом він – старший викладач 
(1977–1978), доцент (1978–1993), старший науковий співробітник (1988–
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1991), доцент кафедри фармакології і патофізіології (1991–1993). Очолю-
вав кафедру фармакології і патофізіології (1993), а згодом – новостворену 
кафедру нормальної і патологічної фізіології (1993–2005). вчене звання 
професора йому присвоєне у 1993 р. За сумісництвом працював на посаді 
заступника декана (1976–1984). У 1984 р. обирався і працював на поса-
ді декана факультету ветеринарної медицини (1984–1988; 1994–2000). У 
2001–2008 рр. працював на посаді академіка-секретаря відділення ветери-
нарної медицини УААН та за сумісництвом – професора кафедри в НАУ 
(2005–2008); 2008–2010 рр. – директора Науково-дослідного інституту 
здоров’я тварин, проректора НУБіП України з наукової та інноваційної ді-
яльності (2010–2011) та по сумісництву – професора кафедри фізіології, 
патофізіології та імунології тварин; 2011–2017 рр. – професором кафедри 
фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України, з 2017 р. і 
донині – професора кафедри хірургії і патофізіології ім. академіка І.О. По-
важенка НУБіП України. 

Основні напрями наукової діяльності – експериментальна патологія: 
фундаментальні дослідження: токсичності сполук азоту в організмі вели-
кої рогатої худоби (сечовини, нітрато-нітритів); формування імунологічної 
реактивності у тварин в постнатальний період, експериментальна онколо-
гія; вивчення властивостей стовбурових клітин та ефективності їх вико-
ристання у ветеринарній клітинній регенеративній терапії.

Є автором/співавтором понад 450 наукових публікацій, зокрема 8 моно-
графій, 11 підручників, 11 навчальних посібників для студентів ЗвО, Зако-
ну України «Про ветеринарну медицину», 2 Державних стандартів вищої 
освіти з напряму «ветеринарна медицина», ряду науково-методичних ре-
комендацій. Має 30 патентів та авторських свідоцтв, є співавтором 3 нових 
лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні. Публікацій у виданнях 
Scopus – 6; цитувань – 19 в 16 документах; h-індекс – 3.

Засновник наукового напряму та наукової школи експериментальної 
патології тварин; президент всеукраїнського товариства ветеринарних па-
тологів, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисер-
тацій Д 26.004.14 (НУБіП України); член координаційно-методичної ради 
НМЦ «ветеринарна медицина», Міжвідомчої комісії з біоетики та біо-
безпеки, ради заслужених вчених НУБіП України, науково-технічної ради 
НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини НУБіП України, 
експертної комісії НУБіП України з оцінки якості і безпечності пестицидів, 
редакційної ради збірника «Науковий вісник НУБіП України», серія «ве-
теринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва»; науковий 
консультант реферативного журналу «Агропромисловий комплекс Украї-
ни» НААН, серія «ветеринарна медицина».

Під його керівництвом захищено 9 докторських та 20 кандидатських 
дисертацій. Обрано академіком НААН у 2020 р. відділення ветеринарної 
медицини.
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Нагороди та звання: «Заслужений діяч науки і техніки України», Подя-
ка Кабінету Міністрів України, Почесна відзнака УААН, Почесна грамота 
державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України, почесне звання «Генерал-майор ветеринарної служби 
України», академік АН вищої освіти України, почесний професор Хар-
ківської зооветеринарної академії; почесний громадянин м. Полонного 
Хмельницької області; лауреат Міжнародної премії «Дружба», премії ім. 
С.Г. Ґжицького, першої премії АН вО України в номінації «Навчальний 
посібник» та третьої премії в номінації «Підручники», відзнака Міжнарод-
ного біографічного інституту «Золота медаль для України»; Подяка голови 
Київської міської державної адміністрації; дипломи в рейтингу держкомі-
тету ветеринарної медицини України та асоціації спеціалістів ветеринар-
ної медицини України «Символ професійності»: «За вклад в науку», «За 
підготовку фахівців ветеринарної медицини»; Почесна грамота Академії 
наук вищої освіти України, медалі: «1500-річчя Києва» та «ветеран пра-
ці», «ветеран ветеринарної медицини України», Святого Юрія Перемож-
ця» від Української православної церкви Київського патріархату, «Медаль 
М.в. Остроградського» від Академії наук вищої освіти України, відзнаки 
багатьох установ СРСР, Болгарії.
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МАЛИНІН
Олег
Олексійович 
(1939–2010)

Вчений у галузі ветеринарної медицини, 
доктор ветеринарних наук, професор, 
академік НААН (2002)

Народився 10 січня 1939 р. у м. Казані (Татарстан).
Закінчив з відзнакою у 1963 р. ветеринарний факультет Харківського 

зооветеринарного інституту (нині – Харківська державна зооветеринарна 
академія) за фахом ветеринарний лікар і в цьому самому році почав пра-
цювати на посаді молодшого наукового співробітника в лабораторії про-
тозоології Українського науково-дослідного інституту експериментальної 
ветеринарії (УНДІЕв) (з 1993 р. – Інститут експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини УААН; нині – ННЦ «Інститут експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини»). Упродовж 1964–1969 рр. – молодший 
науковий співробітник; 1969–1984 рр. – старший науковий співробітник 
лабораторії фармакології з токсикологією; 1985–1986 рр. – завідувач від-
ділу токсикології та фармакології; 1986–1991 рр. – заступник директора 
УЕКвМ з наукової роботи; 1991–2010 рр. – завідувач центру токсиколо-
гічних досліджень. У 1993–2002 рр. – член-кореспондент УААН; 2002–
2010 рр. – заступник директора з наукової роботи.

У 1968 р. О.О. Малинін захистив кандидатську дисертацію в Україн-
ській сільськогосподарській академії (УСГА) на тему: «Исследования 
по токсикологии севина», у 1983 р. – докторську дисертацію на тему: 
«ветеринарно-санитарные аспекты токсикологической характеристики 
пестицидов, которые применяются в сельском хозяйстве» у всесоюзному 
науковому інституті ветеринарної санітарії (м. Москва).

Почесне звання професора присвоєно у 1999 р.
Наукові дослідження вченого були пов’язані з токсикологічною оцінкою 

пестицидів. його роботи стали підставою для наукового обґрунтування 
максимально допустимих рівнів шести пестицидів у кормах для сільсько-
господарських тварин. Було вивчено питання токсикодинаміки, кінетики 
цих препаратів, зроблено засоби ідентифікації у кормах та токсикологіч-
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ному матеріалі, впроваджено методичні вказівки з профілактики і діагнос-
тики отруєнь.

Значна кількість праць О.О. Малиніна присвячена ветеринарно-
санітарному оцінюванню технологій заготівлі кормів, а також нетрадицій-
них видів кормів. Учений приділяв значну увагу проблемам мікротоксико-
логії, якості силосованих кормів, розробці системи і засобів сертифікації 
кормів та продуктів тваринництва.

На підставі наукових даних ученого розроблено близько 40 пропозицій 
для впровадження у виробництво, зокрема: максимально допустимі рівні 
(МДР) пестицидів у кормах, методичні вказівки з визначення пестицидів у 
кормах і харчових продуктах, регламенти використання інших препаратів, 
технічні умови на виробництво і контроль нових ветеринарних препара-
тів. Переважну більшість робіт було виконано на передовому методичному 
рівні з використанням засобів газорідинної і високоефективної рідинної 
хроматографії. За матеріалами цих робіт він отримав 11 авторських сві-
доцтв.

Наукові дослідження, виконані вченим у сфері токсикології, санітарії, 
екології, охоплюють широке коло питань, їхні результати використано для 
розробки систем профілактики токсикозів, дослідження залишків токсич-
них речовин у кормах та продуктах тваринництва. Роботи пройшли апро-
бацію і увійшли у навчальні посібники та довідники з ветеринарії.

Окремі оригінальні розробки неодноразово демонструвалися на вДНГ 
України та СРСР.

Опублікував понад 200 наукових праць, автор посібника «ветеринарна 
токсикологія» (2002).

Підготував 6 кандидатів наук. Проводив активну роботу у cпеціалізованій 
вченій раді із захисту докторських і кандидатських дисертацій як заступник 
голови ради та член експертної комісії. Був членом експертних рад вищої 
атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР та України 1993–1995 рр., 
1999–2003 рр.

Обрано у 1993 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН – у 2002 р.

Нагороджений медаллю та Почесними грамотами УААН. 
Помер 10 лютого 2010 р.
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МАЛІК
Микола
йосипович  
Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (2007)

Народився 2 вересня 1939 р. у с. фурманівка Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області.

У 1956–1959 pp. навчався у школі бухгалтерів сільськогосподарських 
підприємств, після закінчення якої працював бухгалтером, бригадиром у 
колгоспі «До комунізму» Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області. Упродовж 1960–1965 pp. – студент Кам’янець-Подільського сіль-
ськогосподарського інституту. З 1965 р. – заступник голови колгоспу «За-
повіт Леніна» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. У 
1968–1969 pp. навчався на економічному відділенні педагогічного факуль-
тету Української сільськогосподарської академії. впродовж 1969–1973 pp. 
завідував педагогічним кабінетом, викладав політекономію, економіку й 
організацію сільськогосподарського виробництва у Копичинському техні-
кумі бухгалтерського обліку на Тернопільщині.

Першими кроками в науці були дослідження, які проводилися в період 
навчання в аспірантурі Українського НДІ економіки і організації сільсько-
го господарства ім. О.Г. Шліхтера у період 1973–1976 pp. У 1976 р. за-
хистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення оплати праці в 
скотарстві у зв’язку з переходом на індустріальні методи виробництва», а у 
1996 р. – докторську дисертацію на тему: «Проблеми мотивації виробничої 
діяльності в аграрній сфері АПК (методологія і організація)». У 1981 р. 
присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а у 1997 р. – 
професора за фахом економіка сільського господарства і АПК. 

У 1977 p. М.й. Малік був обраний на посаду старшого наукового співро-
бітника сектору наукової організації праці; у 1981 р. перейшов працювати у 
сектор оплати праці; у 1982 р. йому присвоєно звання старшого наукового 
співробітника; у 1989–1990 pp. – завідувач сектору внутрішньогосподар-
ської кооперації названого вище інституту. У цей період вчений проводив 
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наукові дослідження, пов’язані зі змінами в організації виробничої діяль-
ності колгоспів і радгоспів. Старі методи управління не могли забезпечити 
належного рівня ефективності. Пробивалися перші ростки формування 
ринкових відносин.

У 1991–1993 pp. завідував відділом внутрішньогосподарських еконо-
мічних відносин, з 2005 р. до 2017 р. – завідувач відділення соціально-
економічних проблем розвитку сільських територій, завідувач відділу роз-
витку підприємництва і кооперації ННЦ «ІАЕ».

У 1997 р. був запрошений на посаду професора кафедри фінансів, грошо-
вого обігу та кредиту економічного факультету Київського на ціонального 
університету імені Тараса Шевченка де працював по 2018 р. 

М.й. Малік є відомим вченим у галузі розвитку кооперативного руху, 
підприємництва, реформування відносин власності, матеріального стиму-
лювання праці, орендних відносин. Ним розроблено методологію форму-
вання організаційно-господарських структур корпоративного і коопера-
тивного типів. 

Основну увагу в наукових розробках вченого приділено формуванню 
підприємницького середовища для організаційно-правових структур, що 
виникли в процесі реформування аграрного сектору економіки. За безпо-
середньої участі вченого підготовлено проєкти Законів України «Про особ-
ливості приватизації в агропромисловому комплексі» та «Про сільськогос-
подарську кооперацію».

Опублікував 530 наукових праць, зокрема 10 монографій, розділів у кни-
гах, брошур, методичних рекомендацій 508. Під науковим керівництвом 
М.й. Маліка підготовлено 49 кандидатів і 20 докторів економічних наук.

Є членом спеціалізованих вчених рад Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка та Національного наукового центру «Інсти-
тут аграрної економіки». 

Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, академіком Академії 
економічних наук України у 2008, академіком УААН відділення аграрної 
економіки (кооперація) у 2007 р. З 2017 р. і дотепер – головний науковий 
співробітник відділу розвитку підприємництва, кооперації та агропромис-
лової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Співпрацював з проєктом підтримки розвитку кооперативних сільсько-
господарських організацій в Україні, що здійснюється на основі співробіт-
ництва, та проєктом паювання сільськогосподарських земель, що здійсню-
ється на основі міжнародної угоди між Україною і США консалтинговою 
корпорацією Ронко та Агентством США з міжнародного розвитку.

член редакційних колегій журналів «Пропозиція» і «Економіка АПК», 
збірників наукових праць Житомирського державного технологічного уні-
верситету та Миколаївського державного аграрного університету.

У 1981 р. за участь у розробці «Рекомендації по оплаті праці і підприєм-
ствах з агрохімічного обслуговування» нагороджено Дипломом III ступеня 
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вДНГ СРСР. Розроблені «Методичні рекомендації з організації сімейних 
фермерських господарств» (2020), «Методичні рекомендації з розробки 
правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарських коопе-
ративів» (2021).

У 1985 р. нагороджений срібною медаллю вДНГ Української РСР за 
впровадження пропозицій з формування підрядних і орендних колективів в 
аграрних підприємствах; у 1987 р. – срібною, а в 1990 р. – золотою медаля-
ми вДНГ СРСР за вдосконалення внутрішньогосподарських економічних 
відносин у колгоспах і радгоспах; у 1989 р. – медалями «ветеран праці», 
«До 1500-річчя Києва» і Дипломом III ступеня вДНГ Української РСР.

Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (1999, 
2004), має почесне звання заслуженого діяча науки і техніки Украї ни (1999), 
нагороджений «Знаком Пошани» Мінагропрому України (2001), Почесною 
грамотою верховної Ради (2019), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2020). 
Почесний професор Житомирського аграрного університету (2019).
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МАРТИНЕНКО
Іван

Іванович 
(1924–2006) 

Вчений у галузі  
електрифікації і автоматизації  

сільськогосподарського виробництва,  
доктор технічних наук, професор,

 академік НААН (1991)

Народився 21 жовтня 1924 р. у с. Хрестище Слов’янського району До-
нецької області.

У 1951 р. з відзнакою закінчив факультет електрифікації Московського 
інституту механізації та електрифікації сільського господарства. У 1951–
1954 рр. навчався в аспірантурі того самого ЗвО.

Працював інженером всесоюзного науково-дослідного інституту елек-
трифікації сільського господарства. впродовж 1955–1956 рр. – старший 
викладач Мелітопольського інституту механізації сільського господар-
ства; 1956–1962 рр. – завідувач відділу Українського науково-дослідного 
інституту механізації та електрифікації сільського господарства; 1962–
1974 рр. – доцент, завідувач кафедри застосування електроенергії у сіль-
ському господарстві Української сільськогосподарської академії. Упродовж 
1970–1972 рр. І.І. Мартиненко – член оргкомітету зі створення Південно-
го відділення вАСГНІЛ; 1974–1999 рр. – завідувач кафедри автоматизації 
сільськогосподарського виробництва Національного аграрного універси-
тету.

У Московському інституті механізації та електрифікації сільського 
господарства у 1955 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ро-
бота трифазних асинхронних двигунів сільських електроустановок», а у 
1968 р. – докторську дисертацію на тему: «Розробка нових методів роз-
рахунку і дослідження сільськогосподарських електроустановок на основі 
електроаналогій і електромоделювання».

У 1960 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 
1964 р. – доцента, а у 1970 р. – професора. 

Основний напрям науково-дослідних робіт – розробка проблем елек-
тротехнології й автоматизації технологічних процесів у сільському гос-
подарстві.
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Ним особисто і за його участі розроблено нову методику енергетичного 
оцінювання сільськогосподарських технологічних об’єктів. визначено по-
требу в енергоресурсах для сільськогосподарського виробництва та побуту 
сільського населення України. Розроблено концепцію економії енергоре-
сурсів у сільському господарстві. Створено і впроваджено у сільськогос-
подарське виробництво низку електротехнічних і автоматичних пристроїв 
та систем.

Опублікував понад 400 наукових праць, зокрема монографій 12, під-
ручників і навчальних посібників 20, патентів та авторських свідоцтв на 
винаходи 40.

Під науковим керівництвом ученого підготовлено 12 докторів та 60 кан-
дидатів технічних наук.

Обраний у 1991 р. дійсним членом (академіком) УААН, з 1970 р. – 
членом-кореспондент вАСГНІЛ, а з 1988 р. – дійсний член вАСГНІЛ 
(нині – Російська академія сільськогосподарських наук).

Багато років очолював спеціалізовану вчену раду із захисту докторських 
дисертацій з проблем електрифікації і автоматизації процесів сільськогос-
подарського виробництва, брав участь у роботі спеціалізованих учених рад 
інших ЗвО. Понад 10 років (1971–1985) був членом експертної ради вАК 
СРСР з інженерних спеціальностей у сільському господарстві.

Нагороджений орденами вітчизняної війни II ступеня (1985), «За заслу-
ги» III ступеня (1998), Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, тринадцятьма 
медалями, зокрема: «За перемогу над Німеччиною у великій вітчизняній 
війні», «ветеран праці», «До 1500-річчя Києва» та ін. У 1979 р. у зв’язку з 
50-річчям вАСГНІЛ отримав ювілейну медаль «50 лет вАСХНИЛ». Одер-
жав два дипломи вДНГ СРСР (1984 і 1986), нагрудний знак «Изобретатель 
СССР» (1985). У 1990 р. йому було присвоєно почесне звання заслуженого 
діяча науки і техніки України. У 2002 р. нагороджений знаком «відмінник 
аграрної освіти і науки». У 2004 р. отримав Почесну грамоту верховної 
Ради України за особливі заслуги перед українським народом.

Помер 5 травня 2006 р. Похований на Байковому цвинтарі в м. Києві.
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МАСЮК
Микола 

Трохимович 
(1936–2000) 

Вчений у галузі рекультивації земель,  
загальної та сільськогосподарської екології, 

доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (1993)

Народився 13 серпня 1936 р. у м. часів Яр Донецької області.
Закінчив у 1959 р. агрономічний факультет Дніпропетровського сіль-

ськогосподарського інституту (нині – Дніпровський державний аграрно-
економічний університет).

Упродовж 1959–1962 рр. – головний агроном господарства колгоспу 
ім. Калініна Нікопольського району Дніпропетровської області; 1962–
1965 рр. – аспірант; 1965–1979 рр. – асистент, викладач, доцент кафед-
ри землеробства; 1979–1987 рр. – проректор з наукової роботи; 1987–
2000 рр. – ректор Дніпропетровського сільськогосподарського інституту (з 
11 січня 1991 р. – Дніпропетровський державний аграрний університет). 
Одночасно з 1982 по 2000 р. завідувач кафедри ґрунтознавства та екології.

У 1969 р. захистив у Дніпропетровському державному університеті кан-
дидатську дисертацію на тему: «Дослідження рослинності, гірських по-
рід і формуючих ґрунтів на відкритих розробках в Нікопольському мар-
ганцеворудному басейні», у 1981 р. – у Дніпропетровському державному 
університеті докторську дисертацію на тему: «Еколого-біологічні основи 
сільськогосподарської рекультивації в техногенних ландшафтах степової 
зони України».

У 1983 р. присвоєно вчене звання професора.
З 1962 р. М.Т. Масюк першим в Україні розпочав наукові дослідження з 

відновлення родючості ґрунтів, порушених гірничими розробками, для ви-
користання їх у сільському господарстві. З тих пір під його керівництвом і 
за безпосередньої участі створено унікальні науково-дослідні стаціонари з 
рекультивації земель у Нікопольському марганцеворудному, Керченському 
і Криворізькому залізорудних басейнах, Західному Донбасі.

М.Т. Масюком досліджено 127 видів природної флори, що заселяє ви-
робничі відвали і терикони шахт, 32 види сільськогосподарських культур і 
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15 видів лікарських рослин. вивчено й оцінено уперше порушені гірські по-
роди та їхні технічні суміші як субстрати для життєдіяльності автотрофних 
рослин, розроблено еколого-біологічну класифікацію гірських порід, в осно-
ву якої покладено мінералогію, фізико-хімію, дисперсність, найважливіші 
властивості та комплекс біологічних тестів. Усі випробувані породи розді-
лено на 5 класів придатності для використання в сільськогосподарському 
виробництві і для конструювання моделей рекультивованих земель.

Еколого-біологічна класифікація гірських порід та еколого-трофічна 
класифікація рослин увійшли окремими розділами в підручники з ґрунто-
знавства та землеробства.

М.Т. Масюком сформульовано основний закон біосфери (закон авто-
трофності живих організмів); розроблено теоретико-методологічне уявлен-
ня про родючість біогеоценотичної системи (екосистеми), про екотопічний 
об’єм і біотичну ємність; розширено і поглиблено зміст терміну «агроеко-
система» і дано йому узагальнене визначення; обґрунтовано поняття про 
біологічні капіляри і їхній прояв у життєдіяльності кореневих систем; ви-
явлено й описано еколого-біологічні ефекти, характерні для техногенних 
екосистем, на основі яких ґрунтуються стратегічні напрями раціонального 
створення та використання рекультивованих земель; здійснено еколого-
біологічне районування території Дніпропетровської області.

М.Т. Масюком опубліковано 11 монографій (зокрема у співавторстві), 
4 навчальних посібники, понад 200 наукових праць, з яких 32 видано за 
кордоном.

Науковий консультант 2 докторських та науковий керівник 5 кандидат-
ських дисертацій.

Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, у 1993 р. – дійсним чле-
ном (академіком) УААН відділення землеробства, меліорації та механізації.

М.Т. Масюк був координатором двох міжнародних проєктів «Управлін-
ня малопродуктивними і рекультивованими землями» та «Екологія і еконо-
міка природокористування», мав творчі зв’язки з 11 університетами світу 
(Іспанія, велика Британія, Канада, США, чехія, Німеччина).

Нагороджений орденами Трудового червоного Прапора (1976), Дружби 
народів (1982), «За заслуги» ІІІ ступеня (1996) та медалями. У 1980 р. на 
першому в історії вищої школи конкурсі кращих наукових робіт присуджено 
другу премію Міністерства вищої освіти СРСР. У 1983 р. було присвоєно 
почесне звання заслуженого працівника вищої школи Української РСР. У 
1985 р. за розробку і великомасштабне впровадження високоефективних ме-
тодів і технологічних схем рекультивації порушених земель, що забезпечу-
ють їхнє раціональне використання в народному господарстві й охорону на-
вколишнього середовища, присуджено першу премію Ради Міністрів СРСР.

Був дійсним членом Петровської академії наук та мистецтв (Росія), 
Нью-йоркської академії (США).

Помер 1 грудня 2000 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

МЕДвЕДЄв
віталій

володимирович 
(1939–2021)

Вчений у галузі агрофізики, родючості,  
моніторингу і охорони ґрунтів,  

доктор біологічних наук, професор,  
академік НААН (1993)

Народився 7 грудня 1939 р. у м. Харкові.
У 1965 р. закінчив заочно (з відзнакою) агрономічний факультет Харків-

ського сільськогосподарського інституту (нині – Харківський національний 
аграрний університет ім. в.в. Докучаєва). З 1958 р. працює в Українсько-
му НДІ ґрунтознавства (нині – ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського» НААН). Обіймав такі посади: старший тех-
нік (1958–1964), молодший науковий співробітник (1964–1966), аспірант 
(1966–1969), старший науковий співробітник (1969–1972), керівник сек-
тору (1972–1973), завідувач лабораторії (1973–1996), заступник директора 
з наукової роботи (1982–1997), директор (1997–2004), головний науковий 
співробітник (з 2004 р.). Педагогічна діяльність: професор Харківського 
національного агроуніверситету ім. в.в. Докучаєва (1992–1995), професор 
Харківського національного університету ім. в.Н. Каразіна (1996–2019).

У 1969 р. захистив у ХНАУ ім. в.в. Докучаєва кандидатську дисер-
тацію на тему: «Особливості макро- і мікроструктури чорноземних і 
темно-каштанових ґрунтів УРСР у зв’язку з їхньою мікробудовою і водно-
фізичними властивостями». У 1982 р. захистив у Московському держуні-
верситеті ім. М.в. Ломоносова докторську дисертацію на тему: «Теоретич-
ні і практичні основи оптимізації фізичних властивостей чорноземів».

З 1983 р. – доктор біологічних наук з ґрунтознавства, з 1990 р. – про-
фесор.

в.в. Медведєв як засновник концепції і нового напряму в агрофізиці, що 
базується на оптимізації властивостей ґрунту, запропонував модель опти-
мального кореневмісного шару ґрунту і агрономічні вимоги до технічних 
засобів з обробітку ґрунту, ідеологію і конструктивні підходи до створення 
комбінованих сільгоспмашин та способів їх застосування з метою збере-
ження родючості ґрунту. Результати цих досліджень узагальнено в моно-
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графії «Оптимизация физических свойств черноземов», яку відзначено 
Премією ім. в.Р. вільямса, та в цілому ряді фундаментальних робіт.

внеском в.в. Медведєва в українську аграрну науку є визначені теоре-
тичні і практичні основи підходів до оцінювання якості ґрунтів та їх сучас-
ного стану, методи управління родючістю ґрунтів, наукове обґрунтування 
принципово нової концепції розвитку землеробства в Україні, ключовим 
принципом якої є збереження родючості ґрунтів, зменшення рівня розора-
ності, запобігання їх деградації, розміщення основних сільськогосподар-
ських культур на землях, що оптимально відповідають їх потребам щодо 
ґрунтово-кліматичних умов тощо.

Автор понад 1000 публікацій, зокрема понад 40 монографій, частину 
яких видано за кордоном, понад 200 статей у наукових журналах України 
та багатьох країн світу. вчений очолював наукові дослідження у 20 міжна-
родних наукових проєктах, зокрема за грантами ЄС, США, франції, Німеч-
чини, чехії, Угорщини; має 28 патентів на винаходи і нагороджений знаком 
«винахідник СРСР».

Академік Національної академії аграрних наук України в.в. Медведєв 
очолював наукову школу, до якої належать 3 доктори і 26 кандидатів наук. 

вчений був обраний: у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, у 1993 р. – 
дійсним членом (академіком) УААН відділення землеробства, меліорації 
та механізації; у 1996 р. – академіком УЕАН; у 1998 р. йому присвоєно 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Нагороджений: медалями «За трудову доблесть» та ім. в.в. Докучаєва; 
Премією імені в.Р. вільямса; дипломом «За видатний внесок у діяльність 
міжнародної організації дослідників з обробітку ґрунтів»; Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України; Почесною відзнакою Української академії 
аграрних наук. Був почесним іноземним членом товариств ґрунтознавців 
Росії, Румунії, Польщі, Республіки Молдова, почесним професором Націо-
нального інституту біоресурсів і природокористування України (м. Київ), 
почесним членом ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків».

в.в. Медведєв – генеральний секретар Українського товариства ґрун-
тознавців та агрохіміків (1998–2006); віце-президент 1-ї комісії (фізика 
ґрунтів) Міжнародного союзу ґрунтознавців (1994–1998); член Комітету 
з присудження Державних премій України (1997–2011); експерт фАО-Рим 
(1998–2000); експерт INTAS – Брюссель (1999–2006); член міжнародних 
товариств з ґрунтознавства (IUSS), охорони ґрунтів (ESSC), з обробіт-
ку ґрунту (ISTRO); член національного комітету «Людина і біосфера» (з 
1996 р.); голова експертної ради вАК України (1992–1994); голова еколо-
гічної секції Північно-східного наукового центру НААН (1998–2004); ре-
ферент всесоюзного інституту науково-технічної інформації (1964–1982); 
голова і член спецрад, член редколегії журналів, тематичних збірників, зо-
крема журналу «Почвоведение» (Москва, 1984–2010).

Помер 1 березня 2021 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

МЕЛЬНИК 
Юрій 

федорович 
Вчений у галузі  

розведення та селекції тварин, 
доктор сільськогосподарських наук, 

академік НААН (2010)

Народився 5 серпня 1962 р. у смт верхнячка Христинівського району 
черкаської області.

Закінчив зооінженерний факультет Української сільськогосподарської 
академії за фахом зоотехнія у 1985 р.

Трудова діяльність: 1985–1989 рр. – завідувач молочним комплексом 
учбово-дослідного господарства Білоцерківського сільськогосподарського 
інституту; 1988–1992 рр. – аспірант Українського науково-дослідного інсти-
туту з племінної справи у тваринництві; 1992–1996 рр. – старший науковий 
співробітник, начальник відділу селекції – перший заступник голови Президії 
виробничо-наукової асоціації з упровадження науково-технічного прогресу в 
тваринництві «Україна»; 1996–1997 рр. – генеральний директор Національ-
ного об’єднання з племінної справи у тваринництві «Укрплемоб’єднання»; 
1997–1998 рр. – начальник Головного управління виробництва і маркетингу 
продукції тваринництва з держплемінспекцією Міністерства агропромис-
лового комплексу; 1998–2000 рр. – заступник міністра агропромислового 
комплексу; 2000–2002 рр. – начальник Департаменту Ринків продукції тва-
ринництва з Головдержплемінспекцією Міністерства аграрної політики; 
2002–2003 рр. – заступник Державного секретаря Міністерства аграрної полі-
тики; 2003–2005 рр. – заступник міністра аграрної політики; 2005–2005 рр. – 
радник Прем’єр-міністра України; 2005–2006 рр. – віце-прем’єр-міністр 
України; 2006–2010 рр. – міністр аграрної політики України; 2010 р. – радник, 
перший заступник голови правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт»; 
нині – виконавчий директор, головний операційний директор ПАТ «Миронів-
ський хлібопродукт»; 2002 р. – провідний науковий співробітник Інституту 
розведення і генетики тварин імені М.в. Зубця НААН (за сумісництвом).

У 2000 р. в Інституті розведення і генетики тварин імені М.в. Зубця 
НААН захистив кандидатську дисертацію на тему: «Залежність продук-
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тивності худоби української червоно-рябої молочної породи від спадкових 
і паратипових факторів» зі спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція 
тварин, а у 2010 р. в цьому самому інституті докторську дисертацію на 
тему: «формування м’ясної продуктивності тварин різних порід великої 
рогатої худоби в онтогенезі» зі спеціальності 06.02.01 – розведення та се-
лекція тварин.

вчений бере активну участь у дослідженні біологічних закономірнос-
тей співвідносної мінливості та генетичної детермінації ознак продуктив-
ності, типу екстер’єру, фертильності, тривалості та ефективності довічно-
го використання худоби молочних порід України. Приділяє значну увагу 
практичній реалізації наукових досягнень щодо запровадження сучасної 
організаційно-функціональної системи селекції в Україні, генетичного по-
ліпшення існуючих порід і типів, оскільки Інститут розведення і генетики 
тварин імені М.в. Зубця НААН є об’єктом державної власності, що має 
стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова КМУ 
№ 555 від 21.02.18).

Наукова діяльність Ю.ф. Мельника пов’язана із впровадженням страте-
гії породного удосконалення стад молочної худоби підприємств ПАТ «Ми-
ронівський хлібопродукт» за укладеними з інститутом держдоговорами.

Підготував 1 доктора і 2 кандидатів наук.
Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом Української академії аграрних 

наук, у 2010 р. – дійсним членом (академіком) НААН відділення зоотехнії 
(розведення та селекція).

Опубліковано 249 наукових праць (з них за редакцією – 27), зокрема 28 
монографій, законів України – 2, підручників та навчальних посібників – 
14, каталогів – 14. Має 13 патентів.

У 2004 р. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки, у березні 2008 р. – лауреатом Премії Української академії аграрних 
наук.

вчений має Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2001); є за-
служеним працівником сільського господарства (2007); нагороджений ор-
деном «За заслуги» III ступеня (2008); Герой України (2009).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

МЕЛЬНИчУК
Дмитро

Олексійович 
Вчений у галузі біохімії,  

доктор біологічних наук, професор,  
академік HAH України (1997)  

та НААН (1990)

Народився 5 листопада 1943 р. у селянській родині с. Марійка Жаш-
ківського району черкаської області. У 1964 р. закінчив ветеринарний фа-
культет Української сільськогосподарської академії (нині – Національний 
університет біоресурсів і природокористування України).

У 1965 р. працював ветеринарним лікарем племінної станції Барського 
району вінницької області; 1969 р. – асистентом вказаної вище кафедри 
НУБіП України; 1969–1986 рр. – молодший/старший науковий співро-
бітник – завідувач відділу регуляції обміну речовин в Інституті біохімії 
ім. О.в. Палладіна НАН України, 1995–1996 рр. та 2001–2003 рр. – віце-
президент НААН та член її Президії.

У 1984–2014 рр. – ректор Української сільськогосподарської акаде-
мії (згодом Український державний аграрний університет, Національний 
аграрний університет, НУБіП України). У 2017 р. перейшов на посаду рад-
ника Президії НАН України, де працює і нині. 

 У період 1985–1991 рр. – куратор створення діючих тепер вінницького 
аграрного університету і аграрного університету в м. Пном-Пень (Камбо-
джа).

У 1968 р. в УСГА захистив кандидатську дисертацію на тему: «вплив 
стимуляції реакцій карбоксилювання на деякі показники обміну речовин і 
продуктивність тварин» та отримав науковий ступінь кандидата біологічних 
наук. У 1974 р. отримав звання старшого наукового співробітника, у цьому 
самому році в Інституті біохімії ім. О.в. Палладіна НАН України (м. Київ) 
захистив докторську дисертацію на тему: «вуглекислота як фактор регуляції 
обміну речовин у тварин». У 1978 р. отримав науковий ступінь доктора біо-
логічних наук. У січні 1984 р. присвоєно вчене звання професора.

Основні результати наукової діяльності: обґрунтовано важливу роль ре-
акцій карбоксилювання (утилізації вуглекислоти) в біосинтетичних і біо-



252

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

енергетичних процесах у гетеротрофних організмів, що відкрило можли-
вість цілеспрямовано впливати на інтенсивність вказаних процесів та на 
ряд фізіологічних функцій у тварин, людей і відповідних видів мікроорга-
нізмів (в нормі і при ряді патологій); отримано нові дані щодо біологічної 
ролі карбаматів білків в регуляції активності окремих ферментів; розкрито 
молекулярні механізми системи метаболічного гомеостазу в клітинах при 
порушенні кислотно-лужної рівноваги в організмі; виявлено специфічні 
білки мембран клітин епітелію кишківника новонароджених тварин, які 
причетні до формування їх колострального імунітету; показано важливу 
роль фосфоліпідів у запобіганні та лікуванні гастроентеритів у молодняку 
тварин; зроблено вагомий внесок у розкриття механізмів впливу змін кон-
центрації бікарбонатів і розчиненої вуглекислоти в крові тварин і людей 
на інтенсивність енергетичного, азотового і мінерального обмінів та на пе-
реведення тварин у стан штучного гіпобіозу, а також при лікуванні таких 
хвороб, як: остеомаляції і остеопорози, метаболічні кетози, подагри, діа-
бет, алкогольні і амонійні токсикози, токсикози важкими металами, після 
важких фізичних навантажень та крововтрат; значний внесок також здій-
снено в розробку та введення проєкту Державної програми запровадження 
в Україні системи сталого розвитку тощо.

За результатами вказаних наукових досліджень (ним особисто і у спів-
авторстві) опубліковано близько 700 наукових праць, зокрема отримано 
близько 100 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, понад 20 моногра-
фій, підручників і навчальних посібників, та понад 10 офіційних практич-
них рекомендацій, які розроблено і в певній мірі впроваджено в практику 
тваринництва, ветеринарії і медицини (препарати: карбоксилін, МП-15, 
намацит, медіхронал, фосфомол, метаболнорм, лікувально-профілактичні 
напої тощо), запропоновано вдосконалені методи діагностики та лікування 
вказаних порушень обміну речовин тощо.

Під керівництвом Д.О. Мельничука успішно захистилися 22 кандидати 
і 11 докторів наук. Д.О. Мельничук – лауреат Державної премії в галузі 
науки і техніки України (1984), заслужений діяч науки і техніки України 
(1990), генерал-лейтенант державної ветеринарної служби України (1998, 
питання біобезпеки), лауреат премії ім. в.І. вернадського (2003), обраний 
академіком НАН України (1997) і академіком НААН (1990) відділення 
ветеринарної медицини. Обирався депутатом Київської міської і обласної 
Рад, президентом Українського біохімічного товариства (1992–1999), чле-
ном вАК СРСР, Колегії МОН України, радником Генерального директора 
фАО ООН, Президентом GCHERA, членом Комітету з присудження Між-
народної премії «Food Prize» за істотний внесок у збільшення продоволь-
чих ресурсів Планети. 

Є членом експертної Комісії «Хімія і біологія» при Комітеті з Держав-
них премій України в галузі науки і техніки, членом бюро відділення біохі-
мії, фізіології і молекулярної біології НАН України, Головою Громадської 
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організації «Рада Героїв України в АПК», членом Президії всесвітнього 
Консорціуму регіональних Асоціацій Університетів і наукових установ 
аграрних наук і наук про життя (GCHERA). 

Почесні звання: почесного доктора (професора) понад 10-ти іноземних 
університетів (США, фРН, Голландії, Бельгії, Польщі, Росії, Грузії, Казах-
стану, вірменії), виїзний професор Токійського аграрного Університету. 
Нагороджений орденом франції «За заслуги» (2009), Орденом М. Ломо-
носова РАН (2008), золотою медаллю фАО ООН (2008), Почесний сенатор 
Сенату штату Луїзіана США.

Основні Державні нагороди: медаль верховної Ради СРСР «За трудо-
ву доблесть» (1973), повний кавалер орденів України «За заслуги» (1996, 
1998, 2009), Герой України з врученням ордену Держави (2003), Почесні 
грамоти: верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ряду мініс-
терств України та Київської міської адміністрації.
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МЕЛЬНИчУК
Максим
Дмитрович 
Вчений у галузі вірусології,  
селекції та біотехнології рослин,  
доктор біологічних наук, професор,  
академік НААН (2013)

Народився 6 квітня 1973 р. у Києві. 
У 1994 р. закінчив з відзнакою Київський національний університет іме-

ні Тараса Шевченка (біологічний факультет, каферду вірусології). У 1999 р. 
закінчив магістратуру Національного аграрного університету за фахом за-
хист рослин (фітопатологія). 

У 1997 р. закінчив аспірантуру Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, в цьому самому році в Інституті мікробіології та 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України захистив дисертацію кан-
дидата біологічних наук. У 2006 р. в Інституті мікробіології та вірусоло-
гії ім. Д.К. Заболотного НАН України захистив докторську дисертацію на 
тему: «Молекулярно-біологічне вивчення геномних та реплікативних РНК 
фіто- та міковірусів як основа для створення рослиних біотехнологій» за 
двома спеціальностями 03.00.06 – вірусологія та 03.00.20 – біотехнологія. 

У 2007 р. отримав звання професора кафедри екобіотехнології та біо-
різноманіття Національного аграрного університету України. 

23 листопада 2007 р. був обраний членом-кореспондентом УААН (нині 
НААН) за спеціальністю біотехнології в рослинництві відділення рослин-
ництва. 

26 лютого 2013 р. у віці 39 років був обраний наймолодшим академі-
ком (дійсним членом) за всю історію Національної академії аграрних наук 
України.

З вересня 1998 р. працював у Національному аграрному університеті 
(НАУ), де створив першу в Україні Проблемну наукову лабораторію фі-
товірусології та біотехнології. У 2001 р. став завідувачем кафедри екобіо-
технології та біорізноманіття НАУ. У квітні 2003 р. обраний деканом фа-
культету захисту рослин та біотехнології НАУ. У квітні 2004 р. працював 
у Міністерстві охорони навколишнього середовища на посаді начальника 
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управління безпеки хімічних речовин. Був обраний Головою хімічної ко-
місії України. У 2004 р. створив Навчально–науковий інститут Охорони 
природи і біотехнологій НАУ. З 2007 по 2010 р. на посаді проректора з 
наукової та інноваційної діяльності НУБіП України. 31 травня 2010 р. роз-
порядженням КМУ № 1115 р. професор Максим Мельничук був призна-
чений заступником міністра аграрної політики України. З 2012 по 2014 р. 
працював проректором з науково-інноваційної та міжнародної діяльнос-
ті НУБіП України. У червні 2011 р. був обраний віце-президентом все-
світньої Конвенції хмелярів світу (Наукова комісія). 8 серпня 2014 р. був 
обраний віце-президентом НААН, і до лютого 2016 р. координував між-
народну, інноваційну та інвестиційну діяльність НААН. 3 лютого 2016 р. 
розпорядженням Президента України був призначений головою Київської 
обласної державної адміністрації. З 2017 р. працював у приватному секторі 
економіки, створивши біотехнологічну компанію з виробництва сертифі-
кованих біологічних препаратів з захисту рослин. З 2020 р. віце-президент 
всеукраїнського науково-навчального консорціуму і водночас професор 
вінницького національного аграрного університету. 

Має свою наукову школу. Під його керівництвом захищено 3 доктор-
ські та 11 кандидатських дисертацій. Автор і співавтор понад 385 науко-
вих публікацій, зокрема понад 300 професійних статей, понад 35 з них 
у міжнародних журналах, 6 монографій, 11 книг, 4 словники. Автор по-
над 70 патентів України та автор сортів рослин – хмелю Національний, 
яблуні – володимир Симиренко, ожини – Рубін, суниці – Аліна, міскан-
туса – Біотех. Разом із колегами у 2009 р. ним створено перший в Україні 
експериментальний завод з виробництва біодизелю у Київській області. в 
2016–2017 рр. за його координації створено найбільшу в Україні планта-
цію рослин міскантуса гігантського.

За написаний підручник «Біотехнологія рослин» (у співавторстві) у 
2005 р. М.Д. Мельничук був удостоєний Державної премії України в га-
лузі науки і техніки. Президент України в.А. Ющенко своїм Указом 
№ 563/2908 від 18 червня 2008 р. нагородив М.Д. Мельничука орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня. У 2009 р. нагороджений премією НААН «За видатні 
досягнення в аграрній науці». У 2016 р. став лауреатом наукової Премії 
«1000 Талантів Китаю». У 1997–2000 рр. стажувався і працював у США в 
університетах штатів Айова та Луїзіана, у Німеччині в Університеті при-
кладних наук вайнштефан, м. фрайзінг (2001–2004), франції, Японії, Пів-
денній Кореї (2009), Китаї (2006–2019) тощо. 

У 2016 р. нагороджений Рицарським орденом «Order of the Hop» за ви-
датні заслуги в розвитку галузі хмелярства Світу. З 21 жовтня 2016 р. став 
почесним професором АН КНР (м. Харбін), національний експерт (нано- 
та біотехнології) від України при ЄС (м. Брюссель) по програмі Horizon 
2020.
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МЕЛЬНИчУК
Сергій
Дмитрович
Вчений у галузі генетики, розведення, селекції  
і відтворення сільськогосподарських тварин, 
доктор біологічних наук, професор,
 академік НААН (2016)

Народився 25 серпня 1970 р. у м. Києві в сім’ї службовців. 
У 1987–1992 рр. навчався на біологічному факультеті Київського дер-

жавного університету ім. Т.Г. Шевченка, де здобув фах за спеціальніс-
тю біохімія. У 1992–1995 рр. навчався в аспірантурі Інституту біохімії 
ім. О.в. Пал  ладіна НАН України. Захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Гіпер капнія як фактор регуляції обміну речовин у тварин в стані при-
родного та штучного гіпобіозу» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (1995). 

Працював молодшим науковим співробітником відділу регуляції обміну 
речовин у зазначеному вище інституті. З 1996 р. працював асистентом ка-
федри біохімії факультету ветеринарної медицини Національного аграрного 
університету (нині – Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування (НУБіП) України), старшим викладачем (1998), доцентом (2001). У 
1998 р. закінчив ветеринарний факультет Національного аграрного універси-
тету за спеціальністю ветеринарна медицина (як друга вища освіта). Також 
у 2000 р. проходив шестимісячне стажування в США за спеціальністю Food 
Science and Food Safety (якість і безпека харчової продукції).У 2001–2004 рр. 
працював на посаді декана новоствореного факультету якості і безпеки про-
дукції АПК НАУ. На цьому факультеті, який і досі не має аналогів в Україні, 
було вперше розроблено і згодом акредитовано в ДАК України нову магіс-
терську спеціальність для аграрних вузів – якість, стандартизація і сертифі-
кація з підготовки менеджерів з управління якістю в АПК. 

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-
ра біологічних наук на тему: «Молекулярні механізми дії вуглекислоти на 
розвиток та підтримання гіпобіотичного стану тварин» за спеціальністю 
03.00.04 – біохімія (у спеціалізованій раді Інституту біохімії ім. О.в. Пал-
ладіна НАН України). У 2005 р. присвоєно звання професора кафедри біо-
хімії, якості і безпеки сільськогосподарської продукції НАУ. 
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У 2005 р. очолював комісію «Стандарти, безпека та екологічно чисті 
продукти» при Кабінеті Міністрів України в рамках Комплексної програми 
підтримки та розвитку Українського села «Добробут через аграрний розви-
ток», був членом Науково-експертної ради з питань реєстрації пестицидів 
та агрохімікатів Міністерства охорони навколишнього природного серед-
овища України. У 2004–2009 рр. обіймав посаду проректора з навчальних 
та науково-виробничих питань якості, стандартизації та сертифікації про-
дукції АПК НУБіП України. 

У 2007 р. обрано членом-кореспондентом УААН відділення ветеринар-
ної медицини. З 2007 р. – член Комісії з біобезпеки при Раді національної 
безпеки України; 2004–2015 рр. – перший директор Української лаборато-
рії якості і безпеки продукції АПК; 2015–2015 рр. – перший заступник Го-
лови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 
і захисту споживачів Кабінету Міністрів України. 

вченим вперше запропоновано механізм анаеробної взаємотрансфор-
мації енергії відновлених піридиннуклеотидів і АТР у клітинах тварин за 
умов природного гіпобіозу. 

Опубліковано понад 280 наукових праць, має 42 патенти, 10 підруч-
ників, 12 посібників, 4 монографії, 38 навчально-методичних вказівок, 5 
методичних рекомендацій. Підготував 2 доктори, 5 кандидатів наук та 12 
магістрів. 

У жовтні 2016 р. був обраний дійсним членом (академіком) Національ-
ної академії аграрних наук України зі спеціальності технологія виробни-
цтва і переробки продукції тваринництва (біохімія і фізіологія тварин). 

У 2016 р. став переможцем конкурсу «1000 Талантів Китаю» в провінції 
чжецзян, КНР. Результатом перемоги в конкурсі в тому самому році стала 
організація разом із групою українських вчених Китайсько-українського 
науково-дослідного Інституту «Наук про життя», м. чжуцзі, провінція 
чжецзян, КНР. Нині працює професором Сумського національного аграр-
ного університету та візит-професором у чжецянському університеті сіль-
ського господарства та лісівництва, провінція чжецзян, КНР. 

Експерт фАО ООН з питань харчової безпеки. 
Професор С.Д. Мельничук нагороджений Почесною грамотою Кабіне-

ту Міністрів України (2003), Подякою Кабінету Міністрів України (2005), 
«Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики (2006), знаком «За нау-
кові досягнення» Міністерства освіти та науки України (2007), заслужений 
діяч науки і техніки України та нагороджений знаком «відмінник аграрної 
освіти і науки» ІІІ ступеня Міністерства аграрної політики і продовольства 
України (2008), присуджено Державну премію України в галузі науки і тех-
ніки (2009), нагороджений відзнакою «За заслуги у розвитку ветеринарної 
медицини України» (2010), присуджено звання Міжнародного наукового 
експерта провінції чжецзян, КНР (2018).
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МЕСЕЛЬ-вЕСЕЛЯК
віктор
Якович 
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук,
професор, академік НААН (1999)

Народився 5 вересня 1938 р. у м. чарджоу (нині – Туркменабат), Турк-
меністан. Переїхав з матір’ю у 1945 р. в Україну до м. Тульчин вінницької 
області. 

У 1955 р. вступив на навчання до Брацлавського бухгалтерського техніку-
му (вінницька область), після його закінчення працював помічником бухгал-
тера у колгоспі «Будівельник» Тульчинського району вінницької області. 

У 1957 р. вступив на навчання до Київського фінансово-економічного 
інституту (КфЕІ), факультет економіки сільського господарства (нині – 
Київський національний економічний університет ім. вадима Гетьмана) 
за спеціальністю економіка сільського господарства. Після закінчення 
нав чання в 1961 р. працював старшим економістом з нарахування опла-
ти праці у районному управлінні сільського господарства на вінниччині; 
1964–1967 рр. навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного 
інституту економіки і організації сільського господарства (УНДІЕОСГ) 
(нині – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»).

З 1967 по 1970 р. був на посаді завідувача Таращанського опорного 
пункту цього інституту. впродовж 1970–1975 pp. – вчений секретар секції 
економіки сільського господарства Південного відділення вАСГНІЛ; 
1975–1977 pp. – завідувач сектору спеціалізації і систем ведення сільського 
господарства УНДІЕОСГ; 1977–1987 pp. – завідувач сектору сільсько-
господарської науки і навчальних закладів відділу сільського господарства 
та переробної промисловості ЦК Компартії України; 1987–1989 pp. – 
старший, провідний науковий співробітник відділу економіки Інституту 
землеробства. Упродовж 1989–1995 pp. – заступник директора з наукової 
роботи, завідувач відділу форм господарювання УНДІЕОСГ (нині – ННЦ 
«Інститут аграрної економіки»); 1995–1996 pp. – виконавчий директор, 
завідувач відділення форм господарювання, земельних та соціально-
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трудових відносин, завідувач відділу форм господарювання Інституту 
аграрної економіки УААН; 1996–1998 pp. – заступник директора з наукової 
роботи Інституту аграрної економіки. З червня 1998 р. – був на посаді 
головного вченого секретаря Президії Української академії аграрних наук; 
08.2000–09.2011 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач 
відділення організації виробництва та земельних відносин, заві дувач 
відділу форм господарювання Інституту аграрної економіки; 09.2011–
10.2015 рр. – заступник директора з наукової та інноваційної роботи; 
10.2015 – 06.2017 рр. – завідувач відділення організації виробництва та 
земельних відносин, завідувач відділу форм господарювання Інституту 
аграрної економіки УААН; а з червня 2017 р. і донині завідувач відділу 
економіки регіонального розвитку та прогнозування.

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічні 
взаємо відносини колгоспів в умовах виробництва яловичини при міжгос-
подарській кооперації» за спеціальністю 08.594 – економіка, організація, 
планування сільського господарства, а 1993 р. – докторську дисертацію на 
тему: «Розвиток форм господарювання в аграрному виробництві» за спеці-
альністю 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народ-
ним господарством та його галузями (сільське господарство). 

У 1993 р. в.Я. Месель-веселяку присвоєно вчене звання старшого нау-
кового співробітника за спеціальністю 08.594 – економіка, організація і 
планування сільського господарства, а 1998 р. – професора за спеціальніс-
тю економіка сільського господарства і АПК.

Наукова діяльність була спрямована на вивчення питань аграрної рефор-
ми, організації виробництва, його спеціалізації, розвитку форм господа-
рювання і земельних відносин, економічних взаємовідносин між галузями 
економіки держави і внутрішньогалузевих відносин у сфері АПК, розвит-
ку кооперації на селі, розвитку фермерських і особистих підсобних гос-
подарств, прогнозування аграрного виробництва. За його участі розробле-
но проєкти 34 законів України та 18 указів Президента України з питань 
розвитку агропромислового виробництва, 16 постанов Кабінету Міністрів 
України, 18 нормативних документів міністерств і відомств, підготовлено 
й подано уряду 185 пропозицій. Під керівництвом в.Я. Месель-веселяка і 
за безпосередньої участі розроблено проєкт Державної програми розвитку 
українського села на період до 2015 p., затверджений Кабінетом Міністрів 
України 19.09.2007 р.

Опублікував понад 596 наукових праць, з них 29 монографій і книг, 
40 брошур, 89 розділів у монографіях, 45 методичних і виробничих реко-
мендацій. Підготував 20 кандидатів і 7 докторів економічних наук.

Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН, а у 1999 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН (НААН) у відділенні аграрної економіки і про-
довольства за спеціальністю організація виробництва і форми господарю-
вання.
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Був членом спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисерта-
цій у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН і вінницькому національ-
ному аграрному університеті, член редколегії журналу «Економіка АПК».

За значний особистий внесок у розробку теоретичних засад реформу-
вання аграрних відносин йому присвоєно почесне звання заслуженого ді-
яча науки і техніки України (1995). 

Нагороджений орденами – «Знак Пошани» (1977) та «За заслуги» ІІІ 
ступеня (2009), медалями – «в память1500-летия Киева» (1982), «вете-
ран труда» (1983), «Трудова слава» II ступеня (2016), Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України (2014), знаком «відмінник аграрної освіти та 
науки» ІІІ ступеня (2001), Дипломом Міжнародної академії рейтингових 
технологій і соціології «Золота фортуна» (2016).



261

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

МУСІЄНКО
Микола

Миколайович 
Вчений у галузі фізіологічних та біологічних 

основ рослинництва, фітонанотехнології,  
біології та екології рослин, історії науки,  

доктор біологічних наук, професор,  
академік НААН (2007)

Народився 11 січня 1941 р. у с. Смош Прилуцького району чернігівської 
області.

Закінчивши школу у 1958 р., вступив до Сокиринського сільськогоспо-
дарського технікуму, отримав диплом із відзнакою за фахом агрономія. 

З 1961 р. почав працювати агрономом-економістом колгоспу ім. Жданова 
в смт Куликівка чернігівської області. Згодом продовжує професійну освіту 
на заочному відділенні Української сільськогосподарської академії (нині – 
Національний університет біоресурсів і природокористування України). Піс-
ля закінчення двох курсів агрономічного факультету вступає до Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). У 1963–1968 рр. навчався на денно-
му відділенні біологічного факультету цього університету. Після закінчення 
університету вступив до аспірантури при кафедрі фізіології та біохімії рос-
лин КДУ, успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сортовые 
особенности метаболизма и термоустойчивости озимой пшеницы» (1971). 
Уперше довів, що сортові відмінності термостійкості хлорофіл-білково-
ліпідного комплексу тилакоїдних мембран хлоропластів визначають реак-
цію пігментної системи на дію високих температур і можуть слугувати мар-
кером для добору жаростійких форм у селекції. У 1971–1976 рр. – асистент, 
доцент кафедри фізіології та біохімії рослин, заступник декана біологічного 
факультету цього університету. За розпорядженням Мінвузу СРСР в жовтні 
1976 р. був відряджений до Республіки Куба, спочатку як консультант Цен-
тру живлення цукрової тростини Гаванського університету (ГУ), а пізніше, 
після реорганізації структури університету (1977–1979), як радник. 

Сформував наукову школу фітофізіологів, яка стала науково-методичним 
центром не лише для Куби, а й фахівців з інших країн Латинської Америки. 
вперше на Кубі, було затверджено спеціалізовану вчену раду для захисту 
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дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора наук за фахом фізіоло-
гія рослин у інтернаціональному складі вчених з різних країн світу. Було 
підготовлено перших чотирьох докторів наук за фахом фізіологія наук. За 
успішне виконання контрактних зобов’язань, активну участь в інтернаці-
ональній роботі був занесений на Дошку пошани Посольства СРСР в Рес-
публіці Куба.  

З 1979 р., після повернення до рідного університету, продовжив працю-
вати доцентом кафедри фізіології та біохімії рослин та заступником дека-
на; деканом біологічного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка (1982–1987); 
членом НМК з біології Мінвузу СРСР (1982–1986); головою НМК з біо-
логії Мінвузу УРСР (1982–1990).

У 1985 р. на основі даних висновків захищена докторська дисертація на 
тему: «Жароустойчивость озимой пшеницы и её диагностика». 

Упродовж 1987–1990 рр. – професор кафедри, 1990–1994 рр. – завіду-
вач кафедри фізіології та екології рослин. З 2004 р. і донині – професор 
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Обрано академіком УААН у 2007 р.
З перших років незалежності України з власної ініціативи М.М. Мусієн-

ко здійснив роботу щодо вступу Українського товариства фізіологів рослин 
до Європейської асоціації фізіологів рослин (FESPP), а з 1992 р. впродовж 
8–11 Конгресів FESPP працював у цій міжнародній організації як націо-
нальний делегат від фізіологів рослин України. М.М. Мусієнко – фундатор і 
очільник наукової школи з проблем екологічної фітофізіології та з’ясування 
природи адаптаційного синдрому за структурно-функціональними мар-
керами стресового стану організму, агро- та фітоценозів, затвердженої 
МОН України 1996 р. Упродовж різних років – керівник спільних науково-
дослідних проєктів із вченими Куби, Єгипту, Польщі, Бельгії, Італії, Сло-
ваччини, Швейцарії, США, Канади. 

Підготував 32 кандидати і доктори наук, які успішно розвивають дослі-
дження у галузі екологічної фітофізіології, продовжує керувати аспіранта-
ми та докторантами. 

Добре розуміючи, що для розв’язання актуальних проблем екології по-
трібні кваліфіковані кадри, обґрунтував необхідність відкриття спеціаліза-
ції з екології рослин у Київському національному університеті імені Тара-
са Шевченка. Рішенням вченої ради університету на кафедрі фізіології та 
екології рослин вперше відкрито аспірантуру за фахом 03.00.16 – екологія, 
підготовлено першого в університеті кандидата біологічних наук за цією 
спеціальністю. Було видано перший в Україні підручник «Екологія рос-
лин» (Київ : Либідь, 2006. 428 с.). Підготовлено і кілька разів видано ко-
лективом авторів на чолі з М.М. Мусієнком словниик-довідник «Екологія. 
Охорона природи» (Київ : Знання, 2002. 550 с.; Київ : Знання, 2007. 624 с.) 
загальним накладом 15000 прим.
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М.М. Мусієнко впродовж 1996–1999 рр. очолював роботу НМК з еко-
логії Міністерства освіти України, обраний почесним доктором з екології 
Інституту агроекології та природокористування НААН (2016). Підготовле-
но перший в Україні навчально-методичний комплекс із фізіології рослин, 
куди ввійшли підручники «Корневое питание растений» (1989), «фізіоло-
гія рослин» (1995, 2001, 2005), «фотосинтез» (1995), «фізіологія рослин. 
Практикум» (1995), які були затверджені Міністерством освіти для всіх 
ЗвО України, де вивчається нормативний курс фізіологія рослин. 

Багатий педагогічний досвід М.М. Мусієнка узагальнено у 30 підручни-
ках, навчальних посібниках із грифом МОН України, рекомендованих для 
всіх закладів вищої освіти і загальноосвітніх закладів, де вивчають нор-
мативні та спеціальні дисципліни з біології, екології, фітофізіології. Ним 
вперше в Україні видано книгу «Екологія» шрифтом Брайля в 6-ти книгах 
для незрячих. його підручник «Біологія» витримав 14 видань (1999–2021), 
зокрема українською, російською, угорською та румунською мовами. 

Упродовж 1996–2006 рр. він голова спеціалізованої ради Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка із захисту докторських дисер-
тацій за фахом фізіологія рослин, біохімія, екологія, радіобіологія. Нині – 
член двох спеціалізованих рад, член федерації товариств біологів рослин 
Європи (FESPB), Європейської асоціації департаментів екології (AUDES), 
Міжнародної асоціації з фотосинтезу, радник Міжнародного біографічного 
центру (Кембрідж), віце-президент всеукраїнської асоціації біологів рослин, 
консультант Науково-експертної ради при Комітеті верховної Ради України 
з питань європейської інтеграції та комісії з фундаментальних проблем біо-
логії при Президії НАН України, член видавничої ради НААН. 

М.М. Мусієнко в різні роки – член редколегій академічних журналів 
«вісник аграрної науки», «физиология и биохимия культурных растений» 
(1987–2010), «Українського біохімічного журналу» (2003–2020), «Україн-
ського ботанічного журналу»(1987–2016) та відомчих наукових вісників. 

Академік АН вищої школи України (1993).
Має нагороди: Почесна грамота Економічного радника при Посольстві 

СРСР у Республіці Куба (1979), срібні медалі вДНГ СРСР (1984, 1986), 
Почесна відзнака «відмінник народної освіти» МО України (1986), на-
города Ярослава Мудрого АН вШ України (1995); міжнародне звання 
«Соросівський професор» (1996); Людина року Міжнародного біографіч-
ного центру, Кембридж (1998), лауреат премії ім. Тараса Шевченка Київ-
ського національного університету (1998), премії Президії НАН України 
ім. М.Г. Холодного (1999), «Заслужений діяч науки і техніки України» 
(2000), «Заслужений професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка» (2008), Почесна грамота Міністерства освіти і на-
уки України (2009), Почесна відзнака НААН (2010), відзнака вченої ради 
КНУ, орден «Святого володимира» (2011), нагрудний знак Міністерства 
освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2021).
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НАГОРНИй
Микола 
Никифорович 
(1935–1994) 

Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва, 
доктор технічних наук, професор, 
академік НААН (1993)

Народився 10 грудня 1935 р. у с. Берестовець Уманського району чер-
каської області.

У 1954 р. закінчив відділення механізації сільського господарства Уман-
ського технікуму механізації сільського господарства, а у 1962 р. – факуль-
тет механізації сільського господарства Української сільськогосподарської 
академії (нині – Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України).

Працював слюсарем, майстром, старшим майстром тресту, водієм, ме-
ханіком колгоспу, вчителем середньої школи. впродовж 1963–1972 рр.  – 
аспірант, старший науковий співробітник; 1972–1988 рр. – завідувач ла-
бораторії механізації обробітку ґрунту; 1988–1990 рр.  – завідувач відділу 
Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації 
сільського господарства (УНДІМЕСГ); 1990–1994 рр. – академік-секретар 
відділення механізації і електрифікації УААН.

У 1967 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Дослідження агрегату з відвальними робочи-
ми органами для терасування схилів під сільськогосподарські культури», 
а у 1990 р. у всесоюзному інституті механізації сільського господарства 
(вІМ) – докторську дисертацію на тему: «Технології і засоби механізації 
захисту ґрунтів від ерозії на орних схилових землях Української РСР». 
У 1972 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 
1993 р. – професора.

Наукові праці М.Н. Нагорного були присвячені розробці комплексної 
теми створення технічних засобів та механізованих технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур на схилах. Ним досліджено стан 
механізації захисту ґрунтів України від ерозії, обґрунтовано механіко-
технологічні основи застосування технічних засобів у системі контурно-
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меліоративного землеробства, вирішено низку важливих питань за ство-
рення національної Системи машин для рослинництва, тваринництва і 
переробки сільськогосподарської продукції.

Значний науковий внесок ученого знайшов своє втілення у сучасній 
ґрунтообробній техніці. Це, зокрема, сімейство знарядь безполицевого 
типу, плуги для високоякісної ярусної оранки (ПНЯ-4-40, ПНЯ-6-40 та ін.), 
комбіновані ешелоновані агрегати тощо.

Опублікував понад 150 наукових праць, серед яких понад 50 авторських 
свідоцтв і патентів.

Підготував 1 доктора і 7 кандидатів технічних наук. Обраний у 1993 р. 
дійсним членом (академіком) УААН відділення механізації і електрифіка-
ції.

Учений співпрацював з науковими установами та заводами-виробниками 
сільськогосподарської техніки в країнах СНД, Угорщині, Німеччині, США, 
Канаді.

Нагороджений двома медалями, лауреат Державної премії України за 
розробку базової моделі та впровадження ґрунтозахисної системи земле-
робства з контурно-меліоративною організацією території (1993).

Помер 18 листопада 1994 р., похований у м. Києві.
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НОвАКОвСЬКИй
Леонід 
Якович  
Вчений у галузі економіки  
та земельних відносин,  
доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 7 липня 1935 р. у с. Стирти черняхівського району Житомир-
ської області. 

У 1953 р. закінчив Житомирський технікум землевпорядкування, а у 
1958 р. – факультет землеустрою Львівського сільськогосподарського ін-
ституту (нині – Львівський національний аграрний університет). Упро-
довж 1958–1965 рр. – інженер, старший інженер, керівник групи, головний 
інженер проєктів проєктно-розвідувальних організацій із землеустрою 
і містобудування Закарпатської області, головний інженер Закарпатської 
землевпорядної експедиції інституту «Укрземпроект», а з 1965 по 1974 р. – 
референт і старший референт із землекористування та землеустрою Управ-
ління справами Ради Міністрів УРСР. 

У 1974 р. призначений директором Республіканського проектного інсти-
туту по землевпорядкуванню «Укрземпроект», у 1989–1996 рр. – директор 
Інституту землеустрою УААН; з 1992 по 1996 р. очолював кафедру земле-
впорядкування Національного аграрного університету (за сумісництвом) 
(нині – Національний університет біоресурсів і природокористування 
України); у 1996–1999 рр. працював головою Державного комітету Украї-
ни із земельних ресурсів і науковим директором Інституту землеустрою 
УААН.

У 1995–1999 рр. – член Комісії з питань аграрної і земельної реформ при 
Президентові України; 1997–2000 рр. – член Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування при Президентові України; 1999–2001 рр. – 
член Комітету з питань аграрної політики при Президентові України; 
2000–2002 рр. – позаштатний радник Голови верховної Ради України; 
2006–2012 рр. – член Комісії з опрацювання та комплексного вирішення 
питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання 
та охорони земель при Президентові України; 2010–2015 рр. – член Між-
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відомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства у сфері 
земельних відносин при Президентові України; 2006–2015 рр. – радник 
Асоціації міст України з питань земельних відносин (за сумісництвом). 

З жовтня 1999 р. по травень 2003 р. працював директором Інституту 
землеустрою УААН, із серпня 2003 р. по 2015 р. – заступник, перший за-
ступник директора з наукової роботи комунального підприємства «Київ-
ський інститут земельних відносин» Київради, а з 2015 р. і нині – радник 
Президії НААН. 

У червні 1970 р. у Харківському сільськогосподарському інституті 
ім. в.в. Докучаєва (нині – Харківський національний аграрний університет 
ім. в.в. Докучаєва) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сільсько-
господарське розселення Закарпаття і шляхи його удосконалення», а у лис-
топаді 1985 р. в Інституті економіки АН УРСР (нині – Державна установа 
«Інститут економіки і прогнозування НАН України») – докторську дисерта-
цію на тему: «Економічні проблеми використання і охорони земельних ре-
сурсів Української РСР». У 1994 р. присвоєно вчене звання професора.

Наукова діяльність Л.Я. Новаковського пов’язана з дослідженням про-
блем розселення населення, раціонального використання і охорони зе-
мельних ресурсів, екологізації природокористування, розвитку земельних 
відносин, землеустрою та земельного кадастру. Очолював авторські ко-
лективи при підготовці проєктів Земельного кодексу України (1990, 1992, 
2001), брав безпосередню участь у розробці Законів України «Про земле-
устрій», «Про охорону земель», «Про розмежування земель державної та 
комунальної власності», низки інших законодавчих і нормативних актів з 
питань розвитку земельних відносин, при розробці проєкту Національної 
програми охорони земель на 1996–2010 рр., Програми створення автомати-
зованої системи ведення державного земельного кадастру та ін. Обирався 
головою Проблемної наукової ради із землекористування, землеустрою та 
земельного кадастру при Президії всесоюзної академії сільськогосподар-
ських наук. Був експертом верховної Ради СРСР при підготовці закону про 
основи земельного законодавства (1989). 

Під керівництвом Л.Я. Новаковського в Україні виконано значні обсяги 
робіт із обстеження і картування ґрунтів, землеустрою, охорони земельних 
ресурсів, проведення оцінювання земель, здійснення земельної реформи. За 
його участі розроблено наукові основи і впроваджено в практику контурно-
меліоративну організацію території. У 2003–2015 рр. Л.Я. Новаковський зо-
середжував свою наукову діяльність на дослідженні проблем формування 
та функціонування комунальної власності на землю, на розробці концепту-
альних засад регулювання земельних відносин і формування регіональної 
земельної політики. Зокрема, створено наукову модель формування земель 
територіальної громади міста Києва, розроблено Програми використання та 
охорони земельного фонду столиці України на 2006–2010, 2011–2015, 2016–
2020 роки. 
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Автор 550 наукових праць, зокрема 35 колективних та індивідуальних 
монографій. Ученим підготовлено 6 докторів та 7 кандидатів економічних 
наук. 

У 1990 р. обраний дійсним членом (академіком) Української академії 
аграрних наук (загальне землеробство), а у 1992 р. – академіком Україн-
ської академії екологічних наук.

Л.Я. Новаковський був членом спеціалізованих вчених рад із захис-
ту докторських дисертацій у Раді з вивчення продуктивних сил України 
НАНУ, Інституті економіки та прогнозування НАНУ, головним редактором 
науково-виробничого журналу «Землевпорядкування».

У 1976 р. працював керівником групи радянських експертів з оцінки 
проєкту «Зелений пояс (Сахара, Алжир)», експертом проєкту зрошення 
земель у нижній течії р. Аваш (Ефіопія, 1977 р.). Обирався депутатом чо-
тирьох скликань Залізничної районної ради м. Києва (1975–1984 рр.), був 
кандидатом у народні депутати України по Залізничному виборчому окру-
гу № 7 м. Києва.

відзначений високими державними нагородами: орденами «Знак Поша-
ни» (1977), «За заслуги» III (1999), II (2001) і І ступенів (2015), Ярослава 
Мудрого V ступеня (2020), чотирма медалями (1970, 1971, 1982, 1984), По-
чесною грамотою Президії верховної Ради УРСР (1985), Почесною грамо-
тою верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Кабінету Міні-
стрів України (2006). Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і 
техніки України (1995). Лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки (1991), почесний землевпорядник України (1999), почесний доктор 
(Doctoris Honoris Causa) Львівського національного аграрного університе-
ту (2020). Має Почесну відзнаку УААН (2010), пам’ятну ювілейну медаль 
«100 років Національної академії аграрних наук» (2018), відзнаку «За нау-
кові досягнення» Національної академії наук України (2020).
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НОСКО
Борис

Семенович 
(1930–2019)

Вчений у галузі агрохімії і ґрунтознавства, 
доктор сільськогосподарських наук, професор,

академік НААН (1990)

Народився 18 вересня 1930 р. у с. Комарівка Харківської області.
У 1954 р. закінчив із відзнакою агрономічний факультет Харківського 

сільськогосподарського інституту ім. в.в. Докучаєва.
Упродовж 1954–1960 рр. – керуючий учбовим господарством ветери-

нарного технікуму (Хмельницька область), агроном-насіннєвод цукрово-
го комбінату, головний агроном підсобного господарства (м. Куп’янськ); 
1960–1964 рр. – аспірант, старший науковий співробітник Українського 
науково-дослідного інституту ґрунтознавства (м. Харків); 1964–1969 рр. – 
засновник і перший завідувач Харківської зональної агрохімічної ла-
бораторії; 1969–1974 рр. – завідувач лабораторії науково-методичного 
керівництва агрохімслужбою; 1974–1997 рр. – директор Українського 
науково-дослідного інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Со-
коловського УААН (м. Харків); з 1997 р. – радник дирекції, головний нау-
ковий співробітник відділу агрохімії Національного наукового центру 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН; з 
2011 до 2018 р. – головний науковий співробітник відділу агрохімії.

У 1964 р. в Харківському сільськогосподарському інституті ім. в.в. До-
кучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Поверхнево солон-
цюваті ґрунти середнього Придніпров’я, їх генетична природа й агрохіміч-
на характеристика».

У 1982 р. в Білоруському науково-дослідному інституті ґрунтознавства і 
агрохімії – докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і практичні осно-
ви оптимізації фосфатного режиму ґрунтів України».

У 1987 р. Б.С. Носку присвоєно вчене звання професора. 
Наукові інтереси Б.С. Носка пов’язані з проблемами теоретичного об-

ґрунтування оптимізації живлення сільськогосподарських культур та роз-
робкою питань еволюції родючості ґрунтів при різних рівнях інтенсифі-
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кації землеробства. Розроблено і впроваджено науково-методичні засади 
діяльності державної агрохімічної служби. Теоретично обґрунтовано нау-
кові основи та напрацьовано практичні рекомендації регулювання фосфат-
ного живлення рослин для найпоширеніших ґрунтів України.

впродовж багатьох років Б.С. Носко був головним редактором міжвідом-
чого наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство», членом редколегії 
журналу «вісник сільськогосподарської науки». У період з 1976 до 1998 р. 
беззмінно очолював Товариство ґрунтознавців і агрохіміків України.

Будучи членом міжнародного товариства ґрунтознавців, Б.С. Носко 
пред ставляв Україну на міжнародних конгресах ґрунтознавців.

Упродовж 1978–1982 рр. був членом наукової ради Міжнародного това-
риства добрив.

Міжнародне визнання наукової діяльності Б.С. Носка відзначено об-
ранням його почесним членом Докучаєвського товариства ґрунтознавців 
Росії (1996) та почесним членом Міжнародного товариства ґрунтознавців 
(2002).

Опублікував понад 580 наукових робіт, зокрема особисто або за його 
редакцією – 24 монографії, кілька довідників і підручників для закладів 
вищої освіти, отримав 5 авторських свідоцтв на винаходи.

Основні монографії: Антропогенна еволюція чорноземів (2006); Азот-
ний режим ґрунтів і його трансформація в агроекосистемах (2013); Сто-
рінки історії агрохімічних досліджень в Україні (2015); фосфор у ґрунтах 
і землеробстві України (2017).

Ним створена наукова школа за напрямом оптимізація мінерально-
го живлення сільськогосподарських культур, підготовлено 5 докторів і 
19 кандидатів наук.

Обраний у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН (агрохімія і ґрун-
тознавство).

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976), медаллю «За трудовую 
доблесть» (1973), Почесною грамотою Президії верховної Ради УРСР 
(1990).

За теоретичні розробки питань фосфатного живлення, що були викла-
дені у відповідній монографії «фосфатний режим і ефективність добрив», 
нагороджений золотою медаллю ім. К.К. Гедройця всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук.

За успішну розробку рекомендацій із застосування добрив та їхнє 
впровадження у виробництво нагороджений дипломом І ступеня (1977) і 
трьома срібними медалями вДНГ (1969, 1975, 1985), почесними грамотами 
Міністерства сільського господарства УРСР (1967), вЦСПС (1969), 
вАСГНІЛ (1980, 1982), Почесною грамотою УААН (1997), Почесною 
нагородою Президії УААН (2000), Почесною відзнакою УААН (2006), 
Почесною грамотою НААН (2015). 

Помер 1 лютого 2019 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Андрій 

Овксентійович 
(1931–1995) 

Вчений у галузі тваринництва,
доктор економічних наук, професор, 

академік НААН (1990)

Народився 8 жовтня 1931 р. у с. веселі Терни Криворізького району За-
порізької (нині – Дніпропетровської) області.

Закінчив у 1955 р. агрономічний факультет Харківського сільськогоспо-
дарського інституту ім. в.в. Докучаєва.

Протягом 1955–1959 рр. – агроном радгоспу цукрового комбінату, агро-
ном цукрозаводу у бурякорадгоспах Львівської і чернівецької областей, з 
1959 р. – аспірант Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і 
Полісся УРСР (нині – Інститут тваринництва УААН) (м. Харків), старший 
науковий співробітник; 1976–1995 рр. – директор цього інституту.

У 1962 р. в Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і По-
лісся УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна ефек-
тивність основних елементів системи відтворення стада великої рогатої 
худоби», а у 1974 р. – докторську дисертацію на тему: «Основні напрямки 
інтенсифікації молочного скотарства (на матеріалах овоче-молочних рад-
госпів)».

Присвоєно вчене звання професора у липні 1988 р.
А.О. Омельяненком виконано фундаментальні дослідження з теорії і 

практики інтенсифікації тваринництва й кормовиробництва, промислової 
технології утримання молочної худоби і вирощування нетелей. Спільно з 
іншими ученими науково обґрунтовано, розроблено і широко впроваджено 
у виробництво:
• систему розширеного відтворення маточного поголів’я у молочному 

скотарстві, що забезпечує підвищення продуктивних якостей тварин;
• систему організації і вирощування нетелей у спеціалізованих господар-

ствах;
• пропозиції щодо районування порід великої рогатої худоби в Україні;
• систему інтенсивного виробництва кормів та однотипної годівлі худоби, 
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що забезпечує збільшення на 25–30 % збір поживних речовин з 1 га і на 
15–20 % підвищує продуктивність тварин на основі стабільної годівлі;

• параметри інтенсивного виробництва молока й яловичини, покладені в 
основу нормативів при перспективному плануванні розвитку галузі.
За розробку енергоощадної технології консервування зерна і качанів 

кукурудзи підвищеної вологості А.О. Омельяненка разом з колективом 
авторів-розробників удостоєно у 1989 р. премії Ради Міністрів СРСР.

А.О. Омельяненко брав участь у створенні української червоно-рябої 
молочної породи, української м’ясної худоби (затверджена у 1993 р.), як 
керівник інституту підтримував нові напрями досліджень з генетики, біо-
технології відтворення тварин, механізації і економіки виробництва тощо.

Опубліковано 190 наукових праць.
Підготував 7 кандидатів і 2 докторів наук.
Обрано у 1988 р. членом-кореспондентом вАСГНІЛ, дійсним членом 

(академіком) УААН – у 1990 р. 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993) за 

створення української червоно-рябої молочної породи великої рогатої ху-
доби. Був нагороджений орденами Трудового червоного Прапора і «Знак 
Пошани», медалями.

А.О. Омельяненко помер 1 вересня 1995 р. його поховано на Пушкін-
ському кладовищі у м. Харкові.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ОСТАШКО
федір 

Іванович 
(1928–2011) 

Вчений у галузі тваринництва  
та ветеринарної медицини,  

доктор біологічних наук,
професор, академік НААН (1990)

Народився 27 січня 1928 р. у с. Александрополь Новопокровського ра-
йону Дніпропетровської області.

Закінчив у 1949 р. ветеринарний факультет Харківського ветеринарного 
інституту.

Протягом 1943–1944 pp. працював забійником вугільної шахти іме-
ні РСчА у м. Добропілля; 1949–1956 pp. – аспірант, старший науковий 
співробітник Українського інституту експериментальної ветеринарії 
(м. Харків). У 1952 р. закінчив аспірантуру за фахом «мікробіологія і епі-
зоотологія». У 1955 р. одержав звання старшого наукового співробітни-
ка; 1956–1957 pp. – завідувач відділу тваринництва волинської державної 
сільськогосподарської дослідної станції; 1957 р. – завідувач лабораторії, а 
з 1970 по 1999 р. – відділу біології розмноження та штучного осіменіння 
тварин в Інституті тваринництва УААН; з 1990 р. за сумісництвом – ви-
конавчий директор МНП Системи «Ембріон»; з 1999–2001 рр. – головний 
науковий співробітник Харківського біотехнологічного центру УААН і 
голов ний консультант МНвА «Ембріон»; з 2002 по 2011 р. – головний нау-
ковий співробітник Інституту тваринництва УААН.

У 1953 р. в Українському інституті експериментальної ветеринарії за-
хистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення алергічної ді-
агностики туберкульозу», а в 1968 р. у Харківському зооветеринарному 
інституті – докторську дисертацію на тему: «Розробка методів і техніки 
глибокого заморожування і тривалого зберігання сперми тварин».

вчений розробив і впровадив у науку і виробництво:
• теорію кріоушкоджень і кріопротекції біологічних клітин;
• теорію фортифікації мембранного апарата клітин ліпідними сполуками;
• оригінальні методи кріоконсервації сперми, яйцеклітин і ембріонів;
• маноцервікальний метод штучного осіменіння корів;
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• Харківську технологію асептичного одержання, кріоконсервації та ви-
користання сперми плідників;

• Харківську технологію асептичного одержання, мікрохірургії, кріокон-
сервації та трансплантації ембріонів;

• Державний стандарт «Сперма бугаїв заморожена. Технічні умови»;
• систему організації великомасштабної селекції тварин на базі техноло-

гії тривалого зберігання сперми плідників.
ф.І. Осташко створив комплекс апаратури, інструментарію, біологічних 

препаратів та кріогенної техніки, розвинув суміжні галузі промисловості, 
що забезпечило широке впровадження їх у виробництво і звільнило Украї-
ну від іноземної залежності у цих питаннях.

Обрано у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН за напрямом гене-
тика і біотехнологія.

Опублікував 479 наукових праць. Мав 97 винаходів і патенти України, 
Росії, США, Канади, франції, Німеччини, Аргентини.

Учений створив велику наукову школу в галузі біології відтворення тва-
рин. За період наукової діяльності підготував 56 кандидатів, з них 12 док-
торів біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук.

У 1972 р. у Мюнхені і в 1996 р. у Сіднеї, ф.І. Осташко був обраний чле-
ном постійного комітету інтернаціонального Конгресу з репродукції тва-
рин (Member of ICAR Standing Commitee) як представник від України.

У 1981 р. за розробку нового способу штучного осіменіння корів (мано-
цервікальний метод) присуджено премію Ради Міністрів СРСР (1980); на-
городжений орденом «Знак Пошани», Грамотою Президії верховної Ради 
УРСР, двома медалями. У 1989 р. йому присвоєно почесне звання заслуже-
ного діяча науки і техніки УРСР.

Нагороджений дипломом Пошани вДНГ СРСР, великими золотими ме-
далями вДНГ СРСР, медалями Лацзаро Спалланцані, на честь 100-річчя 
І.І. Іванова – трьома золотими і двома срібними медалями вДНГ СРСР та 
ін.

Помер 8 січня 2011 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ПАЛфІй
федір 

Юрійович 
(1925–1996) 

Вчений у галузі тваринництва,  
ветеринарної медицини, 

доктор біологічних наук, професор,  
академік НААН (1991)

Народився 3 березня 1925 р. у с. Корольово виноградівського району 
Закарпатської області.

Закінчив у 1950 р. ветеринарний факультет Львівського зооветеринар-
ного інституту і працював головним ветеринарним лікарем Яворівського 
району Львівської області.

Протягом 1951–1954 рр. навчався в аспірантурі Інституту агробіо логії 
АН УРСР за спеціальністю біохімія; 1954–1956 рр. – старший науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту земле робства і тваринництва 
західних районів УРСР; 1961–1969 рр. – завідувач лабораторії Українсько-
го науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільсько господарських 
тварин; 1969–1987 рр. – директор; 1987–1989 рр. – завідувач лабораторії 
Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних ра-
йонів УРСР; 1989–1992 рр. – завідувач відділу Закарпатського науково-
дослідного інституту АПв; 1992–1996 рр. – завідувач кафедри хімії Львів-
ської академії ветеринарної медицини ім. З.С. Гжицького.

У 1954 р. у Львівському державному університеті ім. І. франка захис-
тив кандидатську дисертацію на тему: «Жировой обмен у крупного рога-
того скота в связи с молочной продуктивностью и родильным парезом», 
а у 1965 р. у всесоюзному науково-дослідному інституті ім. І. франка – 
докторську дисертацію на тему: «Значение серосодержащих соединений 
в процессах пищеварения, обмена веществ и продуктивности крупного 
рогатого скота».

Присвоєно вчене звання професора у липні 1966 р. Пріоритетним на-
прямом його дослідження було вивчення ролі сірки у стимуляції синтезу 
біологічно активних сполук (вітамінів, амінокислот, антибіотиків) сим-
біотичними мікробними асоціаціями у передшлунках жуйних тварин, у 
силосі і торфі. Розробив методи консервування кукурудзяного силосу з 
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сульфатом натрію, сприяє підвищенню його біологічної цінності і про-
дуктивності тварин, а також консервування зерна підвищеної вологості за 
допомогою вуглеамонійних солей. вивчав рівень фітоестрогенів на різних 
стадіях вегетації рослин та вплив цих гормонів на продуктивність, відтвор-
ну функцію тварин.

Основні напрями діяльності вченого знайшли своє відображення більш 
як у 400 наукових працях.

Під його керівництвом підготовлено 8 докторів та понад 120 кандидатів 
наук.

член-кореспондент вАСГНІЛ з 1970 р., дійсний член (академік) УААН 
з 1991 р.

Звання заслуженого діяча науки і техніки України присвоєно у 1983 р. 
Був нагороджений медаллю, трьома орденами Трудового червоного Пра-
пора та Почесною Грамотою Президії верховної Ради УРСР.

Помер 31 грудня 1996 р. Похований у м. Львові на Личаківському мемо-
ріальному цвинтарі.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ПАНАСЮК
Броніслав

Якович 
Вчений у галузі управління,  

планування, регулювання економіки,  
доктор економічних наук, професор,

академік НААН (2002) 

Народився 10 березня 1935 р. в подільському с. Лозна (Лузна), (нині – 
Уланівської об’єднаної територіальної громади) Хмільницького району на 
вінниччині. Центральна вулиця села Лозна носить назву – «Б. Панасюка».

У 1954 р. закінчив Лознянську середню школу, а в 1958 р. факультет пла-
нування Київського фінансово-економічного інституту (нині – Київський 
національний економічний університет). Працював у сфері державного 
управління: банківська система у черкаській області, в тому числі, керую-
чий Корсунь-Шевченківським сільгоспбанком (1958–1959); Міністерство 
сільського господарства України (1964–1979); Держплан України – Мініс-
терство економіки (1980–1995); Кабінет Міністрів України (1996–2000).

У 2000 р. залишив державну службу і зосередився на науковій та ви-
кладацькій роботі, якою безпосередньо займався також у роки державної 
служби: викладач Горохівського сільськогосподарського технікуму на 
волині (1959–1962); у 1969–1971 рр. навчався в аспірантурі Української 
сільськогосподарської академії (заочно); у 1971 р. захистив кандидатську, 
у 1991 р. – докторську дисертацію; завідувач відділу журналу «Економіка 
України» (1991–2003); доцент, професор кафедри Київського національ-
ного економічного університету за сумісництвом (1979–2011); завідувач 
кафедри вінницького національного аграрного університету (2014–2016); 
головний науковий працівник Інституту біоенергетичних культур і цукро-
вих буряків НААН (2011–2020); з 2020 р. – професор кафедри вінницького 
національного аграрного університету.

Б.Я. Панасюк відомий своїми науковими дослідженнями і творами в 
галузях: економіки (макроекономіка, методологія, методика і організація 
державного регулювання соціально-економічних процесів, економічного 
прогнозування та планування); аграрної економіки (село, сільські об’єднані 
територіальні громади (ОТГ) та селянство, які мають розвиватися на основі 
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кооперації та інтеграції з виробництва сировини, її переробки та реалізації 
продуктів для споживання); філософії (людина у всесвіті, людина на пла-
неті Земля, людина у суспільстві, а також дослідження кліматичних змін 
на планеті Земля в яких проживатиме людство); історії (повернення реаль-
ної історії української нації та української держави і її народу); літературі 
(поєднання внутрішнього змісту творів видатних українців Т. Шевченка, 
М. Гоголя, І. франка з українським відродженням на шляху до свободи).

Наукові розробки ученого і їхні результати можна окреслити за таки-
ми напрямами, серед яких найбільш вагомі: методологічні, методичні і 
практичні основи внутрігосподарського розрахунку, які затверджені Мі-
ністерством сільського господарства України і були впроваджені в усіх ко-
лишніх колгоспах і радгоспах України; вперше обґрунтовано доцільність 
і закономірність формування в країні 9-ти природно-економічних районів, 
які можуть стати основою територіальних формувань та територіального 
планування; вперше в незалежній Україні, ще до 1991 р., обґрунтовано ре-
альну можливість довгострокового економічного прогнозування в умовах 
ринкових відносин, досліджено і систематизовано кардинально нову ме-
тодологію і методику прогнозування та регулювання економіки в умовах 
ринкових відносин на макроекономічному рівні; до 1991 р. – початок пере-
ходу до ринкових відносин в Україні, були розроблені наукові і практичні 
основи державного регулювання ринкової економіки на макроекономічно-
му рівні за допомогою економічних, правових і адміністративних підойм 
(важелів), які надіслані державним органам управління незалежної Украї-
ни; розроблено (разом з Інститутом кібернетики НАНУ) і опубліковано у 
1996 р., прогноз динаміки ввП на 1995–2015 рр., який впродовж усіх років 
був найбільш наближений до реального стану у порівнянні з прогнозами ві-
тчизняних та іноземних розробників; одержано (в 1993 р.) науковий висно-
вок про те, що з урахуванням історичного минулого та географічного роз-
ташування нашої країни українське суспільство і його держава об’єктивно 
споконвічно пов’язані не тільки територіально, а й соціально, політично і 
фінансово-економічно з європейськими структурами; зроблено висновок у 
сфері філософії і природничих процесів, відповідно до яких людина може 
повноцінно розвиватися, бути соціально-економічно захищеною тільки в 
колективі, одноосібно вона виснажується і гине; дослідження автора до-
водить, що подібно до рослин, тварин та інших живих організмів, людина 
також є формою живої речовини, яка володіє ще й розумом. Як і навколо 
рослини, так і навколо людини проростають бур’яни, які виполюють або 
перевиховують. Обґрунтовується існування інформаційної системи всесві-
ту (ІСв), що є новим у філософсько-гуманітарних дослідженнях розвитку 
людства; досліджено ряд важливих епох історії українського народу за 750 
років залежності від інших держав: татари (ніяких монголо-татарів не іс-
нувало); литовці; поляки; москалі; доведено, що людство має змінити своє 
відношення до природи і зовнішнього середовища на основі дотримання 
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«рівноваги між можливостями природи і непомірними потребами люди-
ни», що допоможе значно знизити негативний вплив так званого парни-
кового ефекту (потепління); вперше досліджено зміст творів Т. Шевченка 
зі сторони їхнього філософського і політичного внутрішнього змісту, які є 
носієм потужної енергетики слова Кобзаря; обґрунтовано настання періоду 
(початку XXI ст.), коли слід відмовитися від формули «взяти все від приро-
ди» і перейти до об’єктивної необхідності дотримання балансу «рівноваги 
між можливостями природи і непомірними потребами людини»; зроблено 
висновок, що сучасні світові соціально-економічні потрясіння, які розпо-
чалися після 1996 р., це не результат економічних і фінансових криз, пере-
виробництва чи недовиробництва, а прояв концентрованої загальної кризи 
розриву між можливостями природи та надмірними потребами людини. 
Майбутнє не за економічним зростанням, нарощуванням дедалі вищих 
темпів використання ресурсів, а за рівновагою між можливостями природи 
і потребами людства; досліджено і зроблено висновок (у 2011), що перед 
запровадженням ринку землі найдоцільніше, для інтересів нації, держави 
і селянства, створити сприятливі умови для виробничих відносин, поєдну-
ючи їх з соціальними потребами. 

Опубліковано понад 224 наукових і художніх праць, з них – 34 одно-
осібних економічних, політичних, філософських і художніх монографій, у 
тому числі, 14 томів вибраних творів. Підготовлено 3 доктори економічних 
наук.

Звання і вчені ступені: академік НААН; доктор економічних наук; про-
фесор; заслужений економіст України; член спілки письменників України 
і член спілки журналістів України (літературний псевдонім – Борис Лоз-
нянський). Державні нагороди: орден «Знак Пошани» (1973), Бронзова 
медаль вДНГ СРСР (1974), медаль «в пам’ять 1500 років Києва» (1982), 
Бронзова медаль вДНГ СРСР (1986), Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (2016). Почесне звання вченому Заслуженого економіста України 
присвоєно у 1997 р. за розробку методологічних і методичних основ довго-
строкового економічного прогнозування та здійснення прогнозу динаміки 
ввП на 1995–2015 рр., який виявився найреальнішим з усіх світових і віт-
чизняних розробників.
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ПАСХАвЕР
Борис
йосипович 
(1938–2019) 

Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (2007)

Народився 11 лютого 1938 р. у м. Києві.
З 1955 по 1959 р. – студент факультету економіки сільського госпо-

дарства Київського інституту народного господарства (нині – Київський 
національний економічний університет імені вадима Гетьмана), після за-
кінчення якого працював економістом у відділі сільського господарства 
Статистичного управління Київської області. 

У 1962–1964 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі сільськогосподарської 
статистики Московського економіко-статистичного інституту. З 1965 р. – в 
Інституті економіки НАН України, з 2005 р. – головний науковий співро-
бітник Інституту економіки та прогнозування НАН України.

У 1965 р. в Московському економіко-статистичному інституті захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Статистико-економічний аналіз інтен-
сифікації сільського господарства», а в 1983 р. в Інституті економіки АН 
УРСР – докторську дисертацію на тему: «Проблеми регулювання рентних 
відносин у сільському господарстві». У 2005 р. йому присвоєно вчене зван-
ня професора.

вчений відомий в Україні та за її межами вагомим внеском у розви-
ток актуальних напрямів агроекономічної науки. в роботах, присвячених 
аграрній статистиці, пропонувалися нові методичні підходи до обчислен-
ня показників інтенсифікації аграрного виробництва, його спеціалізації 
та концентрації, вимірювання статистичних залежностей між ресурсними 
(факторними) і результативними характеристиками сільськогосподарської 
діяльності.

У роботах з питань земельного кадастру й економічної оцінки земель 
містилися рекомендації щодо бальної і грошової оцінки земель різної ро-
дючості, що в той час було інноваційним методом обґрунтування планових 
завдань для сільськогосподарських підприємств.
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Значним етапом у творчості вченого були дослідження рентних проблем 
аграрної сфери, на базі яких здійснювався аналіз диференціації сільсько-
господарських товаровиробників за економічними результатами і пропо-
нувалися методи вирівнювання економічних умов господарювання за до-
помогою рентних важелів.

Зберігають свою актуальність дослідження Б.й. Пасхавера щодо аграр-
ного ресурсного потенціалу. Запропоновано методи співставної оцінки 
окремих видів виробничих ресурсів та обчислення інтегрального показни-
ка ресурсних можливостей сільського господарства. використання цього 
показника дало змогу визначити динаміку ресурсовіддачі, довести факт 
зростання ефективності сільськогосподарського виробництва.

У роботах з питань аграрного ціноутворення досліджується стан ці-
нової системи аграрного сектору в умовах інтенсивної інфляції, наслідки 
нерівномірного зростання цін виробників у різних галузях національної 
економіки. Рекомендуються методи оцінки та узгодження цінової еквіва-
лентності на продовольчому ринку з урахуванням інтересів виробників і 
споживачів продовольства.

У новітніх роботах дослідника увагу зосереджено на складному комп-
лексі проблем продовольчої безпеки, зокрема, аналізу продовольчого ба-
лансу у глобальному і національному вимірах, ймовірних сценаріях забез-
печення продовольчої безпеки України.

Обрано у 1995 р. членом-кореспондентом УААН, у 2007 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН за спеціальністю фінанси.

Б.й. Пасхавер автор 140 наукових праць, у тому числі, 2 індивідуальних 
і 15 колективних монографій.

Під його науковим керівництвом підготовлено 2 докторів і 5 кандидатів 
наук.

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1987), лауреат Премії НАН 
України ім. М.І. Туган-Барановського (1997).

Помер 9 липня 2019 р.
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ПАТИКА
володимир
Пилипович 
Вчений у галузі біотехнології,  
екології, агроекології  
та сільськогосподарської мікробіології, 
доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (1995)

Народився 10 вересня 1946 р. у с. Мала Маньківка, що на черкащині.
Був вихованцем дитячого будинку в с. Шевченкове черкаської області. 

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю 
«хімія природних сполук». Служив у Збройних силах. Біохімією мікроор-
ганізмів захопився ще під час навчання в університеті. 

Протягом 1971–1980 рр. пройшов кар’єрний шлях від лаборанта до стар-
шого наукового співробітника Українського науково-дослідного інституту 
сільськогосподарської мікробіології (м. чернігів). Закінчив аспірантуру та 
захистив кандидатську дисертацію у всесоюзному науково-дослідному 
інституті сільськогосподарської мікробіології (м. Ленінград) (нині Санкт-
Петербург) на тему: «Изучение фитотоксических свойств некоторых 
почвенных микроорганизмов» (керівник О.О. Берестецький), і в 1975 р. 
йому було присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Згодом в.П. Патика очолював відділ ґрунтової мікробіології південної 
зони СРСР (1982–1992), Кримський філіал ґрунтової мікробіології Інсти-
туту землеробства УААН (1992–1997). 

У 1992 р. – захистив докторську дисертацію в Інституті мікробіології 
і вірусології ім. Д.К. Заболотного на тему: «Роль азотофіксуючих мікро-
організмів в підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин». 
Обраний дійсним членом (академіком) Української академії аграрних наук 
зі спеціальності сільськогосподарська мікробіологія (1995).

Становлення професійної діяльності в.П. Патика розпочав в Інсти-
туті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. У 
1971–1980 pp. працював науковцем в Українському НДІ сільськогос-
подарської мікробіології УААН (м. чернігів), згодом очолював відділ 
ґрунтової мікро біології Південної частини СРСР всесоюзного НДІ сіль-
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ськогосподарської мікробіології, з 1991 р. – Південний філіал Інституту 
сільськогосподарської мікробіології УААН (м. Сімферополь, АР Крим), з 
1997 р. – Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН (м. черні-
гів), а з 2000 р. – Інститут агроекології та біотехнології УААН (м. Київ). 
З 2005 р. працював професором кафедри біотехнології факультету еколо-
гічної безпеки Національного авіаційного університету, а з 2006 р. пра-
цює завідувачем відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології 
і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Розпочинаючи з 1975 р. 
дослідницьку роботу успішно поєднує з викладацькою. 

Наукові інтереси в.П. Патики широкі й різносторонні. Загальне визнан-
ня отримали його роботи з таких актуальних питань: дослідження вза-
ємовідносин ґрунтових мікроорганізмів із сільськогосподарськими рос-
линами; екологія та біотехнологія ґрунтових мікроорганізмів; біологічна 
фіксація азоту; мікробіологічна мобілізація важкорозчинних сполук фос-
фору; мікробіологічні методи захисту рослин від шкідливих комах і гри-
зунів; селекція рослин на підвищення азотофіксуючого потенціалу; еколо-
гічні та біотехнологічні аспекти змішаної інфекції сільськогосподарських 
рослин тощо.

Автор понад 800 наукових праць, низки оглядів, проблемних статей, 
32-х колективних монографій. Одержав 50 патентів і авторських свідоцтв. 
Під його керівництвом підготовлено 11 докторів та 20 кандидатів наук. 

в.П. Патика – лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 
(2005), премії Національної академії аграрних наук «За видатні досягнен-
ня у аграрній науці» (2015), лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі 
науки і техніки Академії наук вищої школи України (2005), лауреат пре-
мії імені Д.К. Заболотного НАН України (2005); «Заслужений діяч науки і 
техніки України» (2013). 

Нагороджений Почесною відзнакою Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорно-
бильської катастрофи; Нагороджений знаком «Знак Пошани» Міністерства 
аграрної політики України; Почесною грамотою Президії національної 
академії аграрних наук України; Срібною медаллю виставки досягнень 
народного господарства СРСР; великою пам’ятною медаллю виставки 
досягнень народного господарства СРСР. Лауреат нагороди Ярослава Муд-
рого у галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України. Лауреат 
премії ім. Д.К. Заболотного НАН України, нагороджений знаком «За високі 
досягнення в науці» НАН України та премією НААН «За видатні досяг-
нення в аграрній науці».
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Народився 27 червня 1935 р. у м. Охтирка Сумської області.
У 1957 р. закінчив факультет лісового господарства Української сіль-

ськогосподарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і 
природокористування України) (м. Київ).

Упродовж 1958–1967 рр. – молодший, старший науковий співробітник 
лісової дослідної станції (м. Тростянець Сумської області); 1967–1969 рр. – 
інженер, старший інженер лісгоспзагу; 1969–1991 рр. – старший науко-
вий співробітник, завідувач сектору, завідувач лабораторії Українського 
науково-дослідного інституту лісового господарства; 1990–1993 рр. – гене-
ральний директор науково-виробничого об’єднання «Ліс»; 1990–1999 рр. – 
директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства 
(м. Харків), професор кафедри Харківського педагогічного університету.

У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «вплив географічного походження насіння на 
ріст та стійкість сосни в культурах північної Лівобережної частини УРСР», 
а в 1985 р. в Українській сільськогосподарській академії – докторську ди-
сертацію на тему: «Селекційно-екологічні основи насінництва і вирощу-
вання високопродуктивних культур сосни звичайної, дуба звичайного та 
ясена звичайного в рівнинній частині УРСР».

У 1992 р. І.М. Патлаю було присвоєно вчене звання професора. Основ-
ними напрямами наукової діяльності І.М. Патлая були дослідження з се-
лекції, насінництва та інтродукції деревних порід, сортоведення лісових 
деревних порід, дослідження генетичного різноманіття лісових порід. Під 
керівництвом та за безпосередньою участю вченого закладалися географіч-
ні культури деревних порід перших, других та наступних поколінь, створю-
валася на більш високому методичному рівні нова мережа географічних та 
едафічних культур, яка охоплює велику кількість лісових порід та основні 

ПАТЛАй 
Ігор
Миколайович 
(1935–1999) 

Вчений у галузі селекції деревних порід, 
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (1995)
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типи умов місць росту. використовуючи методи генетики, селекції, анато-
мії, фізіології, біохімії, Ігор Михайлович вивчив закономірності генетичної 
мінливості та обґрунтував напрями її використання на практиці, визначив 
вплив різних категорій мінливості на властивості насіннєвого потомства.

Під його керівництвом та за його участю розроблено лісонасінне ра-
йонування України, наукові засади сортового насінництва головних лісо-
творних порід на еколого-географічній основі, створено близько 250 тис. 
га дослідних культур та плантацій.

Ученим опубліковано 232 наукові праці, у тому числі, 14 монографій, 
підручників, довідників. Одержано 20 авторських свідоцтв на сорти дерев-
них порід, з них 10 упроваджено у виробництво.

Наукову діяльність І.М. Патлай поєднував із педагогічною роботою.
Ним підготовлено 4-х кандидатів наук.
Ігор Миколайович Патлай був членом спеціалізованої ради при Інсти-

туті лісу Академії наук Білорусі, національним координатором Європей-
ської програми зі збереження генетичних ресурсів лісових деревних порід 
(EUFORGEN), представляв Україну на XI Світовому лісовому конгресі 
(жовтень 1997 р., Анталія, Туреччина).

Був обраний у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, у 1995 р. – дійс-
ним членом (академіком) Української академії аграрних наук. У травні 
1994 р. був обраний академіком Лісівничої академії наук України.

Нагороджений двома медалями. 
Помер 13 серпня 1999 р.
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ПЕЛИХ
віктор
Григорович
Вчений у галузі селекції і генетики  
сільсько господарських тварин  
та технології виробництва  
продукції тваринництва,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік HAAH (2020)

Народився 24 березня 1957 р. у с. чулаківка Голопристанського району 
Херсонської області.

Після закінчення зооінженерного факультету Херсонського сільськогос-
подарського інституту ім. О.Д. Цюрупи у 1983 р. розпочав трудову діяль-
ність на посаді старшого, а згодом i головного зоотехніка радгоспу «Піо-
нер› Нововоронцовського району Херсонської області. У 1984–1991 рр. 
працював на комсомольській та партійній роботі.

У 1991 р. одержав запрошення на викладацьку роботу до Херсонського 
сільськогосподарського інституту (нині – Херсонський державний аграрно-
економічний університет), в якому він обіймав посаду доцента кафедри 
механізації (1991–1998). У 1998–2010 рр., з 2016 і дотепер завідувач кафед-
ри технологій, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. У 
2010–2015 рр. – голова Херсонської обласної ради.

Основними напрямами його наукової діяльності є породно-лінійна 
гіб ридизація у свинарстві; використання ознак статевого диморфізму 
для поглибленої селекції на підвищення відтворювальних, відгодівель-
них i м’ясних якостей свиней; удосконалення регіональних систем ви-
робництва продукції свинарства з використанням кращого світового 
генофонду. 

У 1989 р. ним успішно захищено в Українській сільськогосподарській 
академії дисертацію на здобуття наукового ступеня сільськогосподарських 
наук на тему: «Ефективність породно-лінійної гібридизації з використан-
ням спеціалізованих м’ясних типів і ліній свиней», а в 2002 р. в Національ-
ному аграрному університеті – дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора сільськогосподарських наук на тему: «Теоретичне обґрунтування 
та практична реалізація удосконалених методів селекції у свинарстві». У 
червні 2003 р. присвоєно вчене звання професора.
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в.Г. Пелих підготував і опублікував більше 300 наукових праць, з яких 5 
монографій, 4 підручники. Має 17 авторських свідоцтв та винаходів.

Особливу увагу вчений приділяє підготовці наукових кадрів. Під його 
керівництвом захистили кандидатські дисертації 9 науковців, сформувала-
ся наукова школа селекціонерів у галузі свинарства Півдня України за на-
прямом оцінки племінних і продуктивних якостей свиней різного напряму 
продуктивності, поглибленого вивчення закономірностей онтогенезу тва-
рин з використанням інтер’єрних тестів, зокрема з оцінки стресчутливості 
свиней. Одним із напрямів наукових робіт в.Г. Пелиха є покращення еко-
системи Південного регіону України шляхом управління якістю та безпе-
кою сільськогосподарської продукції, біоресурсів та природокористування. 
Приймав участь у розробці пропозицій з біологічних методів оптимізації 
якості води Пониззя Дніпра в умовах нарощування антропогенного наван-
таження з метою біологічної меліорації води шляхом використання росли-
ноїдних риб, що дасть змогу покращити екосистему Дніпра.

Як член експертної ради вАК України (2004–2010) здійснював атеста-
цію кадрів вищої кваліфікації.

Нагороджений Почесною грамотою верховної Ради України «За особ-
ливі заслуги перед Українським народом» (2007) та Орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня (2014). Заслужений діяч науки і техніки України (2009). 

У 2010 р. обраний членом-кореспондентом НААН відділення ветери-
нарної медицини та зоотехнії, а в 2020 р. – академіком НААН.

За ініціативи в.Г. Пелиха на базі ДвНЗ «Херсонський державний аграр-
ний університет» створено лабораторний комплекс для нового рівня парт-
нерства за напрямами «освіта-наука-виробництво» у галузі переробки, збе-
рігання та управління якістю і безпекою сільськогосподарської продукції з 
розробленням та впровадженням інноваційних методів навчання. 

У 2013 р. створив та очолив раду професорів і докторів наук нав чальних 
закладів вищої освіти і наукових установ Херсонської області.

Гарант освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва» для підготовки здобувачів вищої освіти друго-
го (магістерського) рівня освіти та третього (освітньо-наукового) рівня за 
спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тварин-
ництва».

в.Г. Пелих був членом Ради регіонів при Президентові України, чле-
ном Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Голові 
верховної Ради України, входив до складу колегій Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Міністерства економіки України, очо-
лював комісію з питань економічного розвитку, комунальної власності та 
земельних відносин Української асоціації районних і обласних рад. 
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ПЕРЕСИПКІН
володимир 
федорович 
(1914–2004) 

Вчений у галузі захисту рослин, фітопатології, 
доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 22 серпня 1914 р. у с. Лихачеве Первомайського району Хар-
ківської області.

У 1936 р. закінчив факультет захисту рослин Харківського сільськогос-
подарського інституту (нині – Харківський національний аграрний універ-
ситет ім. в.в. Докучаєва).

З 1932 р. – агроном Дубровського кінного заводу. Протягом 1936–
1940 рр. – молодший співробітник, асистент кафедри, аспірант Хар-
ківського сільськогосподарського інституту; 1940–1945 рр. – військова 
служба у лавах Радянської Армії – учасник великої вітчизняної війни; 
1945–1946 рр. – началь ник підсобного господарства Північно-Кавказького 
військового округу; 1946–1947 рр. – заступник директора Уманського 
сільськогосподарського інституту з учбової і наукової роботи та завідувач 
кафедри захисту рослин; 1947–1952 рр. – директор Уманського сільсько-
господарського інституту, 1952–1954 рр. – директор і завідувач кафедри 
фітопатології Київського сільськогосподарського інституту; 1953 р. – рек-
тор Української сільськогосподарської академії; 1954–1956 рр. – докторант 
кафедри фітопатології Харківського сільськогосподарського інституту; 
1956–1960 рр. – завідувач кафедри фітопатології Української сільсько-
господарської академії; 1961–1962 рр. – заступник міністра сільського 
господарства України і за сумісництвом завідувач кафедри фітопатології 
Україн ської сільськогосподарської академії; 1962–1968 рр. – ректор Україн-
ської сільськогосподарської академії і завідувач кафедри фітопатології; 
1968–1972 рр. – головний вчений секретар вАСГНІЛ; у 1969–1972 рр. – го-
лова Південного відділення вАСГНІЛ і професор кафедри фітопатології; 
1972–1987 рр. – завідувач кафедри фітопатології Української сільськогос-
подарської академії; 1987–1999 рр. – професор кафедри фітопатології На-
ціонального аграрного університету.
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Кандидатську дисертацію на тему: «Десорбційно-газовий метод дезін-
фекції в боротьбі з хворобами льону» захистив у 1940 р. в Харківському 
сільськогосподарському інституті, докторську дисертацію на тему: «Бак-
теріоз коренів озимого ріпаку» – у 1956 р. в Харківському сільськогоспо-
дарському інституті.

У 1956 р. в.ф. Пересипкіну було присвоєно вчене звання професора.
Коло наукових інтересів ученого – фітопатологія, захист рослин. він ви-

вчив особливості патогенезу низки хвороб основних зернових культур та 
ріпаку. Ним у співавторстві з іншими вченими створено 9 сортів зернових 
культур, серед яких: сорти озимого ріпаку – Митницький 2, Снітинський, 
Ксаверівський, ріпаку ярого – Мар’янівський, васильківський, Ковалев-
ський, Калинівський, пшениці озимої – Киянка, АН-1, які займали значні 
посівні площі в Україні і за її межами.

йому належить 10 авторських свідоцтв.
Усього в.ф. Пересипкіним було опубліковано 412 наукових праць, у 

тому числі понад 10 монографій та підручників, 3 атласи хвороб.
Під керівництвом в.ф. Пересипкіна захищено 102 докторські та канди-

датські дисертації.
Обрано у 1966 р. членом-кореспондентом вАСГНІЛ, а в 1990 р. – дійс-

ним членом (академіком) УААН за напрямом фітопатологія і захист рос-
лин.

в.ф. Пересипкін співпрацював з науковими установами Росії, Білорусі, 
Польщі, Німеччини та інших країн.

Нагороджений орденами Трудового червоного Прапора (1966, 1982), 
«Знак Пошани» (1972, 1984), вітчизняної війни II ступеня (1945, 1985), 
«За заслуги» III ступеня (1998); присвоєно звання заслуженого діяча нау-
ки УРСР (1964), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки 
(1982) за участь у циклі робіт «Розробка методів експериментального одер-
жання та практичного використання індукованих мутацій у рослин».

Помер 17 квітня 2004 р., похований у м. Києві.
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ПЕТРИчЕНКО
василь 
флорович 
Вчений у галузі рослинництва  
і кормовиробництва,
доктор сільськогосподарських наук,
Президент НААН (2013–2014),
професор, академік НААН (2010)

Народився 8 вересня 1956 р. у м. Умань черкаської області.
У 1963 р. пішов до Гродзевської восьмирічної школи. З 1971 по 1975 р. 

навчався у Городищенському радгоспі-технікумі і здобув спеціаль-
ність агроном-плодоовочівник. З березня 1975 р. працював агрономом-
плодоовочівником у колгоспі ім. Жданова Уманського району. 1975–
1977 рр. – роки служби в Радянській армії. 

З грудня 1977 р. – слухач, а з 1978 по січень 1983 р. – студент агроно-
мічного факультету Уманського сільськогосподарського інституту (нині – 
Уманський національний університет садівництва). З 1983 по 1985 р. 
працював головним агрономом колгоспу «червона Зірка» Жашківського 
району черкаської області, а з 1985 р. – в Інституті кормів УААН. 

Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора 
Інституту кормів УААН. Основний напрям його наукових досліджень – об-
ґрунтування зміни структури виробництва видів рослинницької продукції 
та кормів, розробка й удосконалення технологічних процесів вирощуван-
ня бобових культур, методологія у рослинництві та кормовиробництві. 
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «формирование 
урожая и продуктивность сои на семена, при известковании, внесении 
минеральных удобрений и инокуляции в условиях центральной Лесостепи 
УССР», а в 1995 р. – докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунту-
вання агротехнічних заходів підвищення урожайності та якості насіння сої 
в Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. 

У 1997 р. – присвоєно вчене звання професора.
З вересня 1998 по грудень 2002 р. працював проректором з наукової ро-

боти у вінницькому державному аграрному університеті.
З січня 2003 по березень 2011 р. працював директором Інституту кормів 

НААН, з березня 2011 р. – Перший віце-президент НААН.
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З квітня 2013 по серпень 2014 р. – Президент НААН, з вересня 2014 р. і 
донині – радник дирекції Інституту кормів та сільського господарства По-
ділля НААН з науково-дослідної роботи.

Наукові праці в.ф. Петриченка збагатили агрономічний і біологічний 
напрямки вітчизняної науки, внесли вагомий вклад у розкриття ролі фак-
торів життя при формуванні високопродуктивних посівів кормових і зер-
нобобових культур, встановленні закономірностей формування симбіотич-
ного і фотосинтетичного потенціалів в онтогенезі зернобобових культур. 
Розроблено математичні моделі оптимізації технологій вирощування кор-
мових і зернобобових культур. Запропоновано методику оцінки технологій 
вирощування на конкурентоспроможність.

в.ф. Петриченко – керівник галузевої науково-технічної програми «Кор-
мовиробництво», голова координаційно-методичної Ради з кормовиробни-
цтва, голова спільної спеціалізованої вченої ради із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво та 
06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. Керівник наукової школи з 
проблем розвитку кормовиробництва і рослинництва. 

Підготував 6 докторів та 36 кандидатів наук за спеціальністю 06.01.12  – 
кормовиробництво і луківництво та 06.01.09 – рослинництво.

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН за напрямом кормови-
робництво, а в 2010 р. – дійсним членом (академіком) НААН за напрямом 
кормовиробництво і луківництво.

Автор 673 наукових праць, у тому числі 8 – у міжнародних науково-
метричних базах Scopus та Web of Science; співавтор 33 книг, підручників 
та навчальних посібників, має 110 авторських свідоцтв та патентів на ви-
находи України.

У 2009 р. обрано членом Оргкомітету Європейської федерації луківни-
ків.

в.ф. Петриченко головний редактор міжвідомчого тематичного науко-
вого збірника «Корми і кормовиробництво» та член редколегії науково-
теоретичного журналу НААН «вісник аграрної науки».

У 2004 р. йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і тех-
ніки України, а в 2012 р. – він лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки. 
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ПОГОРІЛИй 
Леонід
володимирович 
(1934–2003) 

Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва, 
доктор технічних наук, професор,
 академік НААН (1991)

Народився 13 вересня 1934 р. у с. черепин Тетіївського району Київ-
ської області.

У 1958 р. закінчив факультет механізації сільського господарства 
Україн ської сільськогосподарської академії (нині – Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України).

Усе своє життя Л.в. Погорілий віддав становленню та розвитку систе-
ми машиновипробувань в Україні. У 1958–1960 рр. – старший науковий 
співробітник; 1960–1962 рр. – керівник лабораторії випробувань буря-
кових машин; 1962–1976 рр. – головний інженер, заступник директора з 
наукової роботи Української машино-випробувальної станції (УкрМвС) 
Держкомсільгосптехніки СРСР; 1976–1991 рр. – директор всесоюзного 
науково-дослідного інституту з випробування машин і обладнання для 
тваринництва і кормовиробництва; 1991–2003 рр. – директор Українського 
державного центру з випробування та прогнозування техніки і технологій 
для сільськогосподарського виробництва (УкрЦвТ) Міністерства аграрної 
політики України, а з 1992 р. – генеральний директор НвО «Сільгоспмаш-
система», до складу якого ввійшли УкрЦвТ з УкрНДІ ПвТ, 4 машино-
випробувальні станції, 3 дослідних господарства та 2 МТС.

в Українській сільськогосподарській академії у 1964 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему: «вдосконалення процесу відділення гички від 
коренів цукрових буряків», а в 1976 р. – докторську дисертацію на тему: 
«Технічні та технологічні основи вдосконалення механізованих процесів 
збирання цукрових буряків». У 1981 р. присвоєно вчене звання професора.

вчений-випробовувач 45 років свого життя присвятив створенню 
єдиної в Україні наукової школи випробувачів та розробників сучасної 
сільськогосподарської техніки, машин, механізмів, технологічних комп-
лексів. Ним особисто розроблено теоретичні основи і методологію ви-
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пробувань та прогнозування розвитку нової сільськогосподарської тех-
ніки і технологій.

За його безпосередньою та активною участю машино-випробувальні орга-
нізації України еволюційно і послідовно реалізовували систему виробництва 
більш досконалих машин на стадії відпрацювання вихідних вимог, порівняль-
них державних випробувань машин, комплексів і механізованих технологій із 
залученням кращих зарубіжних зразків, контролю та атестації їхньої якості.

За участі Л.в. Погорілого та під його керівництвом випробувано і ре-
комендовано до промислового виробництва понад 3500 зразків сільсько-
господарської техніки і 150 машинних комплексів. За його активною учас-
тю впроваджено у виробництво сучасні технології для вирощування та 
збирання цукрових буряків, систему енергоощадного обробітку ґрунту і 
комбінованих нових агрегатів із суміщенням технологічних операцій віт-
чизняного та зарубіжного виробництва.

Загалом наукові роботи й організаційна діяльність Л.в. Погорілого дали 
можливість зберегти високий рівень випробування засобів механізації 
сільськогосподарського виробництва. Їхні результати враховуються при 
формуванні технічної політики Міністерства аграрної політики та Мініс-
терства промислової політики в галузі механізації і прогресивних сільсько-
господарських технологій.

За участі вченого при УкрЦвТ створено орган із сертифікації сіль-
ськогосподарської техніки (СЕПРОсільмаш) системи сертифікації Украї-
ни – УкрСЕПРО, налагоджено тісні зв’язки із спорідненими науковими 
та випробувальними установами близького та далекого зарубіжжя (Росії, 
Білорусі, держав Прибалтики, чехії, Польщі, Угорщини, Італії, франції, 
Німеччини, великої Британії, США тощо).

Опубліковано понад 400 наукових праць, у тому числі, 27 книг та моногра-
фій, отримано понад 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Під його 
керівництвом підготовлено понад 20 кандидатських і 3 докторські дисертації.

Обраний дійсним членом (академіком) УААН у 1991 р. він був членом-
кореспондентом (1978), дійсним членом академії вАСГНІЛ (1988), академі-
ком РАСГН, дійсним членом Академії інженерних наук України (АІНУ), чле-
ном ради директорів Асоціації сільськогосподарських інженерів США (SАЕ).

Л.в. Погорілий був головним редактором науково-технічного журналу «Тех-
ніка АПК», членом редколегій багатьох технічних фахових видань в Україні.

Наукову і трудову діяльність Л. в. Погорілого було відзначено орденами: 
«Знак Пошани» (2001), Трудового червоного Прапора (1977) та «Дружби 
народів» (1986), багатьма медалями та відзнаками міжнародних і вітчизня-
них виставок, Почесною Грамотою Президії верховної Ради УРСР (1984). 
він був лауреатом премії Ради Міністрів СРСР (1979), лауреатом Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки (1992). У 1996 р. йому було при-
своєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Помер 28 вересня 2003 р.
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володимир
Мефодійович
Вчений у галузі агрохімії, доктор 
сільськогосподарських наук,
 професор, академік НААН (2020)

Народився 22 червня 1957 р. у с. Травлин Хмельницької області. У 
1980 р. закінчив Кубанський сільськогосподарський інститут, отримавши 
кваліфікацію вчений агроном. Після закінчення інституту працював голов-
ним агрономом у колгоспі імені Леніна Шепетівського району Хмель-
ницької області, звідки був запрошений на роботу в Рівненську державну 
сільськогосподарську дослідну станцію, де пропрацював з 1981 по 1986 р., 
спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником. У цей са-
мий час (1984–1986), без відриву від виробництва, навчався в аспірантурі 
при Інституті землеробства і тваринництва західного регіону України. 

У 1986–1998 рр. – директор Рівненської обласної проєктно-пошукової 
станції хімізації сільського господарства, а з 1998 р. і донині – директор 
Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції, нині – Ін-
ститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії 
аграрних наук України.

в.М. Польовий успішно поєднує наукову діяльність з викладацькою, 
працюючи з 2002 р. за сумісництвом спочатку доцентом, а нині профе-
сором кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного 
університету водного господарства та природокористування.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивность люцерны в 
чис том виде и в смеси со злаками при создании краткосрочных сенокосов 
многоукосного использования в условиях Западной Лесостепи УССР» за 
спеціальністю рослинництво. Докторську дисертацію на тему: «Агроеко-
логічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного 
регіону України» захистив у Національному університеті біоресурсів та 
природокористування у 2006 р. за спеціальністю агрохімія. Доктор сіль-
ськогосподарських наук з 2007 р.
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У 2007 р. обрано членом-кореспондентом НААН, а в 2020 р. – акаде-
міком НААН за напрямом «Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва». У 2008 р. присвоєно вчене звання про-
фесора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

До наукового доробку належить: участь у розробленні і впровадженні 
вдосконаленої методики агрохімічного моніторингу грунтів, яке перед-
бачає створення автоматизованих баз даних, нових підходів порівняльної 
оцінки зміни стану грунтів у часі, створення цифрових агрохімічних карто-
грам, координатну прив’язку точок відбору грунтових зразків, адаптацію 
результатів до вимог точного землеробства; науково-організаційне забез-
печення системи моніторингу сільськогосподарських угідь Рівненської об-
ласті та рослинницької продукції на вміст радіонуклідів, нітратів, залишків 
пестицидів та важких металів; дослідження взаємозв’язку між внесенням 
добрив, зміною агрохімічних показників та динамікою продуктивності 
грунтів північно-західного регіону; агроекологічна оцінка деградаційних 
змін грунтів та розроблення ефективних заходів з відновлення їх родю-
чості.

в.М. Польовий приймає активну участь у розробленні і реалізації галу-
зевих програм розвитку агропромислового комплексу Рівненської області, 
є керівником Центру наукового забезпечення агропромислового виробни-
цтва Рівненської області, членом колегії департаменту агропромислового 
розвитку Рівненської облдержадміністрації.

в.М. Польовим опубліковано 165 наукових праць, в тому числі 10 книг і 
монографій, є співавтором 9 винаходів.

Під керівництвом в.М. Польового захищено 2 кандидатські дисертації, 
він є членом 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеці-
альністю агрохімія при Національному університеті біоресурсів та приро-
докористування України за спеціальністю агрогрунтознавство і агрофізика 
при Національному університеті водного господарства та природокорис-
тування.

За плідну наукову роботу, вагомий внесок у розвиток агропромислово-
го виробництва нагороджений Почесною грамотою Рівненської обласної 
ради (2002), Почесною грамотою УААН (2006), «Знаком Пошани» Мініс-
терства аграрної політики України (2006), Почесною грамотою Рівненської 
облдержадміністрації (2006, 2007), Почесною відзнакою УААН (2007), По-
чесною грамотою Кабінету міністрів України (2007), присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009), нагороджено 
відзнакою Президента України Ювілейна медаль «25 років Незалежності 
України» (2016), Подякою Прем’єр-міністра України (2017), Подякою На-
ціональної академії педагогічних наук України (2018). 
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ПРІСТЕР
Борис
Самуїлович  
Вчений у галузі радіоекології та
сільськогосподарської радіології, 
доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 3 березня 1938 р. у м. Кременчук Полтавської області. 
У 1962 р. закінчив факультет агрохімії і ґрунтознавства Московської 

сільськогосподарської академії ім. К.А. Тимірязєва. Упродовж 1962–
1979 рр. – молодший, старший науковий співробітник, начальник лабора-
торії науково-дослідної станції хімкомбінату «Маяк» (м. челябінськ-60); 
1979–1982 рр. – професор кафедри молекулярної біології Одеського дер-
жавного університету ім. І.І. Мечникова; 1982–1986 рр. – професор ка-
федри атомних електричних станцій Одеського політехнічного інститу-
ту; 1986–1988 рр. – завідувач відділу радіобіології, Південне відділення 
вАСГНІЛ (м. Київ); 1989–1990 рр. – заступник директора з наукової ро-
боти Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської 
радіології (смт чабани Києво-Святошинського району Київської облас-
ті); 1990–1994 рр. – перший заступник міністра Мінчорнобилю України; 
1994–1998 рр. – директор; 1998–2004 рр. – головний науковий співробіт-
ник Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської ра-
діології; з 2004 р. – головний науковий співробітник Інституту проблем 
безпеки атомних електричних станцій НАН України. У 1991 р. створює 
відділ агроекології у складі Інституту агроекології та біотехнології УААН, 
який очолює до 1996 р.

У 1967 р. в Інституті біофізики МОЗ СРСР (м. Москва) захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Поведінка урану в ґрунтах та біологічних 
ланцюгах», у 1978 р. у цьому самому інституті – докторську дисертацію 
на тему: «Проблеми сільськогосподарської радіобіології при забрудненні 
навколишнього середовища молодою сумішшю продуктів ядерного ділен-
ня», спеціальність радіобіологія.

У 1985 р. присвоєно вчене звання професора кафедри радіобіології. Нау-
кові напрями вченого – агрохімія, біогеохімія та радіоекологія радіонуклі-
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дів, біологічна дія іонізуючого опромінення на екосистеми та сільськогос-
подарські об’єкти. Б.С. Прістером проведено фундаментальні дослідження 
поведінки радіонуклідів урану, 129I, 90Sr, 137Cs в ґрунтах – форм зв’язку, вер-
тикального розподілу та міграції, встановлено та оцінено летючість йоду 
з ґрунтів та снігового покриву; вивчено закономірності поведінки радіону-
клідів у системі ґрунт – рослина в різних ландшафтно-екологічних умо-
вах, обміну радіонуклідів в організмі тварин та розроблено методологію 
прогнозування накопичення їх рослинами і виведення з молоком у корів з 
використанням кінетичних моделей.

Під його керівництвом проведено серію унікальних дослідів з вивчення 
радіобіологічних ефектів на рівні лісових, лугових та аграрних ценозів на 
різних етапах їхнього розвитку з використанням створеного ним пересув-
ного джерела опромінення природних об’єктів великої потужності.

Під науковим керівництвом Б.С. Прістера проведено унікальні дослі-
дження з вивчення радіаційної ситуації, що складається при забрудненні 
сільськогосподарських угідь молодою сумішшю продуктів ядерного ділен-
ня урану в разі важкої аварії з ядерним реактором або ядерного вибуху. Ре-
зультати цих досліджень, опубліковані в СРСР та США, стали основою ре-
комендацій щодо ведення сільського господарства у спеціальних умовах.

Учений розробив методологію радіаційного моніторингу навколишньо-
го середовища, яка ґрунтується на комплексному радіоекологічному райо-
нуванні території.

його роботи впроваджені та широко використовуються в ході робіт з 
ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС. Під його керівництвом 
в УНДІСГР та багатьох інститутах НААН засновано новий науковий на-
прям – реабілітація радіоактивно забруднених територій.

Б.С. Прістер представляв Україну в координаційній Раді програми нау-
кового співробітництва країн КЕС-СНД у питаннях мінімізації наслідків 
чорнобильської катастрофи та Канадсько-Українського проєкту «ГІС-
чорнобиль». Був науковим координатором проєктів з МАГАТЕ, США, ве-
ликою Британією, францією, Німеччиною, Норвегією та Угорщиною.
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ПУГАчОв
Микола
Іванович
Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, 
професор, академік НААН (2020)

Народився 22 березня 1961 р. у м. Бихов Могильовської області (Білорусь).
Після закінчення середньої школи № 40 в м. Сімферополь вступив до 

Кримського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1983 р., 
здобувши фах економіста-організатора виробництва.

Трудову діяльність розпочав у 1981 р. бригадиром рільничої бригади, 
працював нормувальником, економістом, головним економістом сільсько-
господарських підприємств Кримської області.

З 1987 р. трудова й наукова діяльність пов’язана з Національним науко-
вим центром «Інститут аграрної економіки» НААН. Пройшовши у ньо-
му сходинки аспіранта (1987–1990), старшого наукового співробітника (з 
1990), старшого наукового співробітника (з 1992), провідного наукового 
співробітника (з 2001), заступника директора з наукової роботи (з 2012). У 
1999–2016 рр. за сумісництвом працював професором кафедри міжнарод-
ної торгівлі Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету (до об’єднання – в Українському державному університеті фінансів 
та міжнародної торгівлі). У 1998–2002 рр. працював старшим аналітиком 
відділу аналізу економічної політики Проєкту аграрної політики в Украї-
ні Університету штату Айова (США). З 2002 до 2006 р. – керівник стра-
тегічного напряму проєкту Програми розвитку ООН «Аграрна політика 
для людського розвитку». У 2006–2011 рр. – керівник групи експертів 
Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки ПРООН.

Кандидатську дисертацію на тему: «Основні фонди автотранспорту в 
сільському господарстві та шляхи підвищення ефективності їх викорис-
тання» захистив у 1990 р., докторську дисертацію на тему: «Економічні 
відносини та ефективність транспортного обслуговування виробничих 
формувань у сільському господарстві» – у 1998 р. в Інституті аграрної еко-
номіки УААН за спеціальністю економіка сільського господарства і АПК. 
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вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1993 р. за 
спеціальністю економіка, планування, організація управління народним 
господарством і його галузями, доцента – у 2003 р. за спеціальністю між-
народна економіка, професора – у 2008 р. за спеціальністю економіка та 
управління національним господарством.

член-кореспондентом НААН обраний у листопаді 2016 р. (відділення 
аграрної економіки і продовольства), академіком НААН – у жовтні 2020 р. 
(відділення аграрної економіки і продовольства).

Основними напрямами наукових досліджень є структурні перетворення 
в економіці, стратегії розвитку економіки України, моделювання економіч-
них відносин і поведінки, аграрна політика і продовольча безпека, зовніш-
ні аспекти економічного розвитку, глобальне економічне регулювання, 
міжнародна конкурентоспроможність та економічна інтеграція, економічні 
відносини між Україною і ЄС.

М.І. Пугачов зробив вагомий внесок у вивчення проблем розвитку 
агро продовольчого сектору в умовах глобальних викликів і міжнарод-
ної інтеграції України, їх впливу на суспільство, реформування відносин 
власності та вдосконалення економічних відносин в АПК, підвищення 
його ефективності, формування інфраструктури в сільському господар-
стві, удосконалення аграрної політики. Був керівником і безпосереднім 
виконавцем 6-ти міжнародних наукових досліджень, проведених Світо-
вим банком, ЄС, фАО, ОЕСР та ПРООН в Україні. Результати цих до-
сліджень опубліковано в Італії, Ізраїлі, Німеччині, США. Зокрема, мо-
нографія «Реформування сільського господарства в Україні: підсумки і 
перспективи» видана Продовольчою та сільськогосподарською організа-
цією ООН (м. Рим, Італія). Був відповідальним за підготовку і проведення 
102 семінару Європейської асоціації економістів аграрників – офіційний 
член оргкомітету від України.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема, 20 монографій, серії навчаль-
них посібників з економіки. Під керівництвом захищено 2 докторських і 
6 кандидатських дисертацій.

Указом Президента України йому присвоєно почесне звання заслужено-
го діяча науки і техніки України (2014).

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту доктор-
ських дисертацій в ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН та членом 
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Націо-
нальному університеті харчових технологій. член редколегії Міжнародно-
го науково-виробничого журналу «Економіка АПК».

На громадських засадах є заступником голови президії Громадської ор-
ганізації «всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» та її 
представником у Громадській раді при Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України – голова Комітету з питань сільського розвитку та 
земельних відносин.
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РИБАЛКО
валентин
Павлович 
Вчений у галузі селекції сільськогосподарських 
тварин, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН (1993)

Народився 8 жовтня 1936 р. у м. Кривий ріг Дніпропетровської області. 
Навчався в м. Байрам-Алі Туркменської РСР. 
У 1961 р. закінчив зоотехнічний факультет Туркменського сільськогос-

подарського інституту ім. М.І. Калініна (м. Ашхабад).
У 1961–1964 рр. зоотехнік-селекціонер радгоспу ім. 25 Жовтня, стар-

ший зоотехнік дослідного господарства Мігеївського сільськогосподар-
ського технікуму, а потім головний зоотехнік Первомайського районного 
управління сільського господарства.

Упродовж 1964–1967 рр. – аспірант Полтавського НДІ свинарства за 
спеціальністю розведення і селекція сільськогосподарських тварин. 

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «велика чорна по-
рода свиней на Україні та її використання при чистопорідному розведенні 
і для схрещування». З 1967 р. старший науковий співробітник, упродовж 
1970–1988 рр. – заступник директора інституту з наукової роботи, 1988–
2007 рр. – директор, а з 2007 р. – головний науковий співробітник цього 
наукового закладу (нині – Інститут свинарства і АПв НААН).

У 1984 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Підвищення про-
дуктивності свиней шляхом раціонального використання генетичних та 
паратипових факторів». Упродовж 1988–2007 рр. – директор Полтавського 
НДІ свинарства. З 2007 р. і донині – головний науковий співробітник Ін-
ституту свинарства і АПв НААН.

в.П. Рибалко має 22 патенти на спеціальні розробки, опублікував близь-
ко 850 наукових праць. 

Під керівництвом в.П. Рибалка захищено 25 кандидатських та 9 доктор-
ських дисертацій.

Науково-дослідна робота в.П. Рибалка зосереджена на удосконаленні 
порід свиней, розробці теоретичних і прикладних аспектів схрещування та 
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гібридизації, створенні нових генотипів на внутріпородній та міжпородній 
основах. він один з авторів важливих селекційних досягнень: материн-
ського типу у великій білій породі (УвБ-1), полтавського заводського типу 
(ПМ-1), полтавської м’ясної породи (ПМ), червоно-поясної спеціалізова-
ної лінії (чПСЛ), червоної білопоясої породи (чБПП). 

У 1993 р. присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки 
України та обрано дійсним членом УААН.

У 2003 р. обраний іноземним членом Російської академії сільськогоспо-
дарських наук. 

За досягнення у селекції тварин він двічі (1984, 1999) був удостоєний 
звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. У 
1997 р. в м. Женева в.П. Рибалка удостоєно Міжнародної нагороди «Екс-
термейкер» в номінації «За збереження і розвиток інтелектуального потен-
ціалу в період перехідної економіки».

в.П. Рибалко одержав більше двох десятків «Почесних грамот» і «По-
дяк» Міністерства сільського господарства СРСР і УРСР, Кабінету Мі-
ністрів та верховної Ради України, Національної академії аграрних наук 
України та інших державних органів України.

Нині в.П. Рибалко працює над збереженням та покращенням вітчизня-
них генотипів свиней.
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РИЖУК
Сергій 
Миколайович 
Вчений у галузі загального землеробства, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік НААН (2020)

Народився 20 січня 1950 р. у смт чуднів Житомирської області. 
У 1968–1970 рр. проходив службу в Радянській Армії. Після звільнен-

ня в запас вступив до Житомирського сільськогосподарського інституту 
(нині – Поліський національний університет), який закінчив у 1975 р. за 
напрямом підготовки економіка та організація сільського виробництва, 
кваліфікація економіст-організатор.

Перший професійний досвід здобував у 1975–1976 рр. на посаді голов-
ного економіста колгоспу ім. Островського, с. Будичани чуднівського ра-
йону Житомирської області.

До 1991 р. – на комсомольській і партійній роботі: інструктор Житомир-
ського обкому Компартії України (1976–1979), другий та перший секре-
тар Житомирського обкому ЛКСМ України (1979–1983), перший секретар 
Ємільчинського райкому КПУ (1983–1986), інспектор ЦК КПУ (1986–
1987), перший заступник завідувача сільськогосподарським відділом ЦК 
КПУ (1987–1991).

З 1991 по 1992 р. – заступник начальника управління Міністерства сіль-
ського господарства України. З 1992 по 1996 р. – директор асоціації агро-
промислових формувань «Украгроформ». З 1996 по 1997 р. – помічник 
Президента України. З 1997 по 2000 р. – заступник Міністра агропромис-
лового комплексу України. З 2001 по 2002 р. – Державний секретар Мініс-
терства аграрної політики України. З 2002 по 2004 р. – Міністр аграрної 
політики України. З 2004 по 2005 р. – голова Житомирської облдержад-
міністрації. З 2005 по 2006 р. – заступник директора наукової бібліотеки 
Української академії аграрних наук. У 2006–2010 рр. – народний депутат 
України V та VI скликань. У 2010–2014 рр. вдруге очолював Житомирську 
обласну державну адміністрацію. З 2014 по квітень 2018 р. працював на 
посаді головного наукового співробітника ННСГБ НААН.
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З травня 2018 р. – директор Інституту сільського господарства Полісся 
Національної академії аграрних наук України.

У 2001 р. захистив кандидатську, у 2004 р. – докторську дисертацію на 
тему: «Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних тор-
фових ґрунтів Полісся і Лісостепу України». виявив закономірності впли-
ву тривалості та способу сільськогосподарського використання на транс-
формацію і родючість торфовищ, забруднення ґрунтів і ґрунтових вод, 
нагромадження важких металів і радіонуклідів в органогенних ґрунтах та 
у продукції сільськогосподарських культур. На основі розробок ученого 
разом з іншими науковцями галузі розроблено систему землеробства на 
осушуваних землях і шляхи її впровадження у виробництво. 

Основними напрямами наукової діяльності є організаційна робота та 
особиста участь у проведенні наукових досліджень за завданнями програм 
наукових досліджень НААН, що виконуються Інститутом сільського гос-
подарства Полісся НААН. 

З 2018 по 2020 р. був керівником ПНД НААН 09 «Наукові основи но-
вітніх методів селекції, біотехнології, розсадництва та інноваційних енер-
гоощадних технологій виробництва, переробляння і використання хмелю» 
(«Хміль») за результатами досліджень якої було підготовлено Стратегію 
розвитку галузі хмелярства в Україні на 2021–2025 рр., в якій науково об-
ґрунтовано організаційно-управлінські та виробничі заходи щодо стабілі-
зації й стійкого функціонування вітчизняної галузі хмелярства на основі 
інноваційної моделі розвитку з метою забезпечення власних потреб вітчиз-
няною продукцією хмелярства, підвищення її конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, ефективного використання інвес-
тиційних ресурсів, які направляються на розвиток цієї галузі, забезпечен-
ня зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення в умовах 
децентралізації сільських територій.

Є співавтором 12-ти науково-методичних рекомендації для застосу-
вання у виробничій практиці, серед яких науково-методичні рекоменда-
ції «Особливості наслідування ознак продуктивності і якості генетичного 
різноманіття світової колекції льону», «Агроекологічне обґрунтування 
способів обробітку дерново-підзолистого ґрунту та системи удобрення 
польових культур в зоні радіоактивного забруднення», «Удосконалена 
модель відновлення продуктивного потенціалу деградованих угідь По-
лісся» та інші.

Під керівництвом С.М. Рижука було підготовлено пропозиції до проєк-
тів: Програми розвитку АПК Житомирського Полісся до 2027 р., Програми 
розвитку економіки Житомирської області на період до 2030 р. та Стратегії 
продовольчої безпеки України на період до 2030 р. У співавторстві із спів-
робітниками інституту підготував пропозиції щодо інтеграції вітчизняної 
аграрної науки у Світовий та Європейський дослідницькі простори з ура-
хуванням національних інтересів.
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Наразі проводить дослідження в напрямку розробки теоретико-методич-
них основ відтворення родючості радіоактивно забруднених ґрунтів Жито-
мирського Полісся, які передбачають визначення основних положень і за-
сад щодо повернення в агропромислове виробництво раніше вилучених із 
господарського використання радіоактивно забруднених внаслідок аварії 
на чАЕС земель і умов організації сільськогосподарської діяльності.

Результатом плідної та кропіткої роботи є майже 100 наукових і науково-
методичних праць із загальних питань ведення сільського господарства в 
умовах реформування земельних відносин. Із них безпосередньо 24 науко-
ві праці присвячені проблемам меліоративного землеробства, включаючи 
2 монографії, є співавтором 2-х патентів. Підготував 1 доктора сільськогос-
подарських наук і 4-х кандидатів історичних наук.

Нагороджений орденом «За заслуги» III (2004) та II ступенів (2011), По-
чесною грамотою верховної Ради України (2006), відзнакою Міністерства 
аграрної політики України «Знак Пошани». Присвоєно почесне звання за-
служеного працівника сільського господарства України (1999). 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України присвоєно почесне звання професора зі спеціальності іс-
торія науки і техніки (2011).

Почесний професор Національного університету біоресурсів і природо-
користування України, Поліського національного університету.

З жовтня 2020 р. академік Національної академії аграрних наук України 
(публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіональ-
ного розвитку агропромислового комплексу).
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РОЇК
Микола

володимирович 
Вчений у галузі селекції і генетики рослин,

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік НААН (1995)

Народився 10 січня 1949 р. у с. Нетечинці віньковецького району Хмель-
ницької області.

У 1972 р. закінчив агрономічний факультет Кам’янець-Подільського 
сільськогосподарського інституту (нині – Подільський державний аграрно-
технічний університет).

Після служби в армії протягом 1974–1980 рр. – аспірант, старший 
науковий співробітник, викладач кафедри рослинництва Кам’янець-
Подільського сільськогосподарського інституту, 1980–1993 рр. – завідувач 
відділу селекції, заступник директора з наукової роботи, директор Ялтуш-
ківської дослідно-селекційної станції Інституту цукрових буряків УААН; з 
1993 р. – директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН (м. Київ). З 2001 по 2006 р. та з 2018 р. і понині – віце-президент 
НААН. 

У 1978 р. у Кишинівському сільськогосподарському інституті захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Использование совместных действий 
гамма-лучей и химических мутагенных веществ для создания исходного 
материала гречихи», у 1991 р. у всесоюзному науково-дослідному інститу-
ті цукрових буряків – докторську дисертацію на тему: «Совершенствова-
ние раздельноплодной сахарной свеклы в процессе селекции и первичного 
семеноводства».

Академік М.в. Роїк – відомий учений у галузі селекції і генетики рос-
лин, автор 35-ти районованих високопродуктивних сортів і гібридів.

Ним виконано фундаментальні роботи з генетичної, біотехнологічної 
та фізіолого-біохімічної технологій створення нових вихідних матеріа-
лів буряків з подальшим використанням у селекції на гетерозис, імунітет, 
стійкість до несприятливих факторів. Ученим запатентовано принципово 
нові способи відбору високоцукристих генотипів, створено генетично роз-
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дільноплідну (гомозиготну) форму буряків. М.в. Роїк має 69 патентів та 
65 авторських свідоцтв.

Микола володимирович – активний пропагандист наукових досягнень: 
регулярно виступає в пресі, по радіо і на телебаченні, на семінарах буряків-
ників, є головним редактором журналу «Біоенергетика/Bioenergy», опуб-
лікував 238 наукових праць, серед яких 5 статей Scopus i Web of Science, 
9 монографій, 19 брошур, 30 науково-методичних рекомендацій. він є од-
ним з авторів Української технології вирощування буряків цукрових, яку 
широко впроваджено у виробництво. 

Під керівництвом М.в. Роїка захищено 14 кандидатських та 5 доктор-
ських дисертацій, за його участю розроблено 25 національних стандартів 
України.

М.в. Роїк – керівник двосторонніх науково-технічних договорів (угод) із 
зарубіжними науковими установами і фірмами, які ведуть розробки (дослі-
дження) із селекції, насінництва, агробіотехнології цукрових буряків, нау-
ковий керівник Міжнародної програми із селекції буряків цукрових «Бета-
інтеркрос», член Міжнародного інституту буряків цукрових (м. Брюссель, 
Бельгія), член редакційної колегії наукових журналів «Сахарная свекла» та 
«Agricultural Science and Practice».

Поряд з виконанням завдань програм наукових досліджень НААН Ін-
ститут активно співпрацює з європейськими науково-дослідними органі-
заціями за рамковою програмою «Горизонт 2020». Першим проєктом став 
SEEMLA (2016–2018 рр.) «Стале використання біомаси на біоенергію 
з маргінальних земель у Європі», який об’єднав 8 учасників з 4-х країн 
(Німеччини, Греції, Італії, України). У другому проєкті MAGIC (2017–
2021 рр.) «Маргінальні землі для вирощування технічних культур: від тя-
гаря до нових можливостей» об’єдналися 25 організацій-учасників з 12-ти  
країн (України, Греції, Італії, Нідерландів, Німеччини, франції, великої 
Британії, Іспанії, Португалії, Польщі, Латвії, Австрії).

Під керівництвом академіка М.в. Роїка розпочато широкі дослідження в 
новому важливому і перспективному напрямі: створення джерел біоенерге-
тичних рослин для промислового виробництва екологічно чистої, дешевої 
і доступної енергії, що істотно поліпшить енергетичний баланс країни.

У рамках щорічної Міжнародної програми «ЕРТСМЕйКЕР» за резуль-
татами дослідження, проведеного незалежними міжнародними експертами 
(м. Лондон), М.в. Роїка удостоєно званням «Людина, яка визначає обличчя 
планети». Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН, у 1995 р. – 
дійсним членом (академіком) УААН відділення рослинництва (спеціаль-
ність – селекція і насінництво). 

Академік М.в. Роїк – заслужений діяч науки і техніки України (2001), 
нагороджений орденом Дружби народів (1986), «Знаком Пошани» (2006), 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), орденами «За за-
слуги» ІІІ ступеня (2009) та ІІ ступеня (2018).
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РОМАНЕНКО
володимир
Пилипович  

(1932–2017)

Вчений у галузі вірусології,  
генетики вірусів, епізоотології,  

імунології та мікробіології,  
доктор ветеринарних наук,  

академік НААН (1995)

Народився 2 вересня 1932 р. у с. Окснар Ширяївського району Одеської 
області.

У 1956  р. закінчив ветеринарний факультет Одеського сільськогосподар-
сько го інституту (нині – Одеський державний аграрний університет).

Працював старшим ветлікарем Котовської МТС і завідувачем Бачманів-
ської ветдільниці Котовського району Одеської області. У 1962 р. закінчив 
аспірантуру всесоюзного інституту експериментальної ветеринарії (м. Мо-
сква) за фахом «вірусологія». Упродовж 1962–1966 рр. – старший науко-
вий співробітник, завідувач лабораторії генетики вірусів у всесоюзному 
науково-дослідному ящурному інституті (м. владимир); 1966–1967 рр. – 
старший науковий співробітник у всесоюзному науково-дослідному ін-
ституті ветпрепаратів МСГСРСР (м. Москва); 1969–1998 рр. – в Інституті 
сільськогосподарської мікробіології УААН (м. чернігів); 1969–1980 рр.– 
завідувач лабораторії вірусології тварин; 1981–1997 рр. – директор інсти-
туту і завідувач лабораторії. З 1998 р. – завідувач лабораторії генетики й 
імунології Інституту ветеринарної медицини УААН (нині – лабораторія 
імуногенетики ентеровірусів свиней Інституту ветеринарної медицини 
НААН) (м. Київ).

У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изучение неко-
торых биологических свойств вируса оспы овец в культуре ткани» у Мос-
ковському технологічному інституті м’ясної і молочної промисловості, у 
1979 р. – докторську дисертацію на тему: «Энтеровирусы свиней  – возбу-
дители энзоотического энцефаломиелита и гастроэнтерита» в Казанському 
ветеринарному інституті МСГ СРСР.

Досліджує ентеровіруси свиней, їхню роль в інфекційній патології да-
них тварин і розробляє методи і засоби їхньої діагностики та профілакти-
ки, а також заходи з ліквідації їх. Проведеними дослідженнями вперше в 
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колишньому СРСР на території Закарпатської області виявив нову хворобу 
свиней – ензоотичний енцефаломієліт (хвороба Тешена). в 1978 і 2000 рр. 
розробив і впровадив у виробництво «Інструкції про заходи з профілакти-
ки та боротьби з ензоотичним енцефаломієлітом (хворобою Тешена) сви-
ней». Створив два набори діагностикумів даної хвороби і вакцину, яка за-
хищена авторським свідоцтвом СРСР і патентом України. вакцину проти 
хвороби Тешена свиней впроваджено у виробництво в 1984 р. і постійно 
використовують у виробництві.

в.П. Романенком розроблено «Рекомендации по диагностике и мерам 
борьбы с энзоотическим энцефаломиелитом (болезнью Тешена) свиней», 
які схвалено і рекомендовано до впровадження у ветеринарну практику Го-
ловним управлінням ветеринарії Державної комісії Ради Міністрів СРСР 
по продовольству та закупівлях від 22.06.1990 р., і використовують у ви-
робництві в сучасних умовах господарювання.

встановлено невідомі раніше хвороби свиней – ентеровірусний гастро-
ентерит та ентеровірусна пневмонія свиней, які в 1978 р. ГУв СРСР за-
тверджено як нові нозологічні одиниці. Створені ним набори діагностику-
мів цих хвороб захищено в 1993–1994 рр. патентами України і Російської 
федерації відповідно.

в.П. Романенком за результатами проведених досліджень встановлено 
14 нових, раніше невідомих серотипів ентеровірусів свиней, референтні 
штами яких захищено авторськими свідоцтвами колишнього СРСР. На під-
ставі цього створено Національну колекцію ентеровірусів свиней.

Учений молекулярно-генетичними методами довів, що всі види міко-
бактерій туберкульозу, які вважаються окремими збудниками туберкульо-
зу у людей, тварин і птахів, є одним збудником. У геномі кожного із них 
закладено властивості життєдіяльності в організмі людини, різних видів 
тварин і птахів, що дає змогу їм адаптуватись в організмі невластивих гос-
подарів і викликати в них захворювання, включно до генералізованої фор-
ми туберкульозу. Дослідження в.П. Романенка з туберкульозу мають як 
загальнобіологічне, так і соціальне значення із захисту людей, особливо 
дітей, від туберкульозу, який передається людям від хворих на туберкульоз 
тварин і птахів.

Усі розроблені в.П. Романенком препарати та інструктивні рекомендації 
впроваджено у виробництво й ефективно використовуються для профілак-
тики і ліквідації зазначених хвороб.

Наукова робота в.П. Романенка виражена у підготовлених і надрукова-
них у різних виданнях України, Російської федерації і, частково, в зарубіж-
них виданнях, понад 300 праць, з яких дві монографії, статті у довідниках 
із хвороби свиней і ветеринарного лікаря.

Має 19 авторських свідоцтв, 3 патенти, з яких 1 – України і 2 – Росій-
ської федерації.

Підготував 6 кандидатів наук.
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Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН відділення ветеринарної медицини (епізоотологія, інфек-
ційна патологія і онкологія) у 1995 р.; є членом Європейської асоціації ве-
теринарних вірусологів.

У 1977 р. нагороджений Грамотою Академії наук Республіки Куба за 
підготовку вірусологів і консультативну допомогу з ветеринарної меди-
цини.

За досягнуті успіхи у розвитку народного господарства СРСР, Головний 
комітет вДНГ СРСР у 1986 р. нагородив в.П. Романенка срібною медал-
лю. У 1989 р. за розроблену «Систему заходів з профілактики та ліквідації 
ензоотичного енцефаломієліту (хвороби Тешена) свиней і створення з цією 
метою набору діагностикумів і вірусвакцини» одержав Державну премію 
України в галузі науки і техніки, а в 2003 р. в.П. Романенку присвоєно 
почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. Нагороджений 
двома медалями.

Помер 18 липня 2017 р.
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РОМАЩЕНКО
Михайло 
Іванович 
Вчений у галузі гідротехніки і меліорації, 
доктор технічних наук, професор, 
академік НААН (2002)

Народився 17 вересня 1948 р. у с. Шмати Недригайлівського району 
Сумської області.

У 1974 р. закінчив геологічний факультет Київського державного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка) за спеціальністю гідрогеологія та інженерна гео-
логія (спеціалізація меліоративна гідрогеологія).

З 1977 р., після закінчення аспірантури в Київському національному уні-
верситеті, по березень 2011 р. працював в Українському науково-дослідному 
інституті гідротехніки і меліорації на посадах молодшого, старшого науко-
вого співробітника, завідувача сектору, лабораторії, відділу, відділення, за-
ступником та першим заступником директора з наукової роботи. З березня 
по липень 2011 р. працював академіком-секретарем відділення землероб-
ства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук. З липня 
2011 р. – директор Інституту водних проблем і меліорації НААН.

У 1981 р. в Інституті гідротехніки і меліорації УААН (нині – Інститут 
водних проблем і меліорації) захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Исследование влагопереноса с целью регулирования режима капельного 
орошения садов», у 1995 р. у всеросійському інституті гідротехніки і ме-
ліорації ім. А.Н. Костякова (м. Москва) – докторську дисертацію на тему: 
«Совершенствование технологии и технических средств микроорошения 
сельскохозяйственных культур».

Наукову діяльність М.І. Ромащенка присвячено розв’язанню актуальних 
проблем водного господарства, гідротехніки та меліорації.

Ним започатковано новий науковий напрям – екологічно безпечне зро-
шення.

М.І. Ромащенко запропонував та теоретично обґрунтував новий мето-
дичний підхід до формування водозберігаючих екологічно безпечних ре-



311

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

жимів зрошення‚ розробив наукові та нормативно-методичні засади орга-
нізації і ведення еколого-меліоративного моніторингу зрошуваних земель, 
нову концепцію захисту сільськогосподарських угідь і сільських населе-
них пунктів від процесів підтоплення, повеней та паводків.

М.І. Ромащенком виконано значний обсяг робіт з теоретичного обґрун-
тування‚ розробки та впровадження у сільськогосподарське виробництво 
нових прогресивних способів поливу – краплинного зрошення та мікродо-
щування. Під його науковим керівництвом і безпосередній участі в Україні 
розроблено науково-теоретичні засади для широкого впровадження тех-
нологій та технічних засобів мікрозрошення. Тільки за останні роки під 
його керівництвом сучасні системи мікрозрошення для поливу винограду, 
плодоягідних та овочевих культур запроєктовані та побудовані в багатьох 
господарствах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Закарпатської, він-
ницької, Київської, черкаської та інших областей на загальній площі понад 
5000 га.

За його ініціативи та безпосереднім керівництвом започатковано й 
успішно розвивається новий для України напрям – застосування мікрозро-
шення для поливу садово-паркових насаджень, декоративних і спортивних 
газонів. Тільки в Києві сучасними системами мікрозрошення оснащено 
парки ім. Т.Г. Шевченка, Маріїнський, Міський сад, Хрещатий, Перемоги, 
Майдан Незалежності, ДЗГ «феофанія», футбольні газони НСК «Олімпій-
ський», бази фК «Динамо», стадіонів «Динамо» ім. Лобановського, «Шах-
тар» (м. Донецьк) та ін. Під керівництвом М.І. Ромащенка створено фут-
больне поле стадіону «Дніпро-Арена» (м. Дніпропетровськ).

Автор і співавтор 470-ти друкованих праць, серед яких книги «Енерго-
збереження при роботі насосних станцій зрошувальних та осушувальних 
систем України» (1999); «Зрошення земель в Україні» (2000); «Сучасний 
стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення» (2001), 
«водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, регулювання» 
(2002); «Інформаційне забезпечення зрошувального землеробства» (2005); 
«Системи краплинного зрошення» (2007); «Наукові основи охорони та 
раціонального використання зрошуваних земель України» (2009); «Крап-
линне зрошення овочевих культур і картоплі в умовах Степу України» 
(2012); «Концепція відновлення та розвитку зрошення у Південному регіо-
ні Украї ни» (2014); «Краплинне зрошення. Навчальний посібник» (2015); 
«водна стратегія України (наукові засади)» (2015); «Меліорація ґрунтів 
(систематика, перспективи, інновації)» (2015); «Стале водокористування 
та меліорація земель» (2016).

Ним підготовлено 13 кандидатів та 2-х докторів наук, створив науко-
ву школу з питань ресурсозберігаючого екологічно безпечного зрошення, 
отримано 22 авторських свідоцтв та патентів.

Обрано у 1995 р. членом-кореспондентом УААН, у 2002 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН.
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За комплекс досліджень «Науково-методичні засади організації та ве-
дення еколого-меліоративного моніторингу зрошуваних земель» отри-
мав Премію Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в 
аграрній науці» (2003).

М.І. Ромащенко веде плідну науково-організаційну та громадську ро-
боту. член науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів 
України, голова спецради із захисту кандидатських і докторських дисер-
тацій, головний редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника 
«Меліорація і водне господарство», член редколегії журналів «водне гос-
подарство України» і «Овощеводство». Розробки М.І. Ромащенка мають 
новаторський характер та широко впроваджуються у виробництво.

Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України 
(1998), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), Почесною 
Грамотою верховної Ради України (2006), «Знаком Пошани» Київського 
міського голови (2001), Почесною відзнакою Держводгоспу України (2003) 
та Почесною відзнакою Української академії аграрних наук (2007).
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РУБЛЕНКО
Михайло

васильович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини, 

доктор ветеринарних наук, професор, 
академік НААН (2010)

Народився 20 листопада 1961 р. у м. Біла Церква.
Закінчив у 1983 р. Білоцерківський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю ветеринарія, далі працював лікарем ветеринарної медици-
ни, служив у лавах Радянської Армії. 

З 1989 р., після закінчення аспірантури та захисту кандидатської ди-
сертації на тему: «Лазеротерапия при гнойных артритах у свиней» (м. Ка-
зань), працював асистентом, а з 1994 р. – доцентом кафедри хірургії Біло-
церківського державного сільськогосподарського інституту. У 2000 р. 
захистив докторську дисертацію на тему: «Патогенетичні особливості за-
пальної реакції у свиней при хірургічних хворобах та методи їх лікування» 
(м. Біла Церква). 

У 1999 р. М.в. Рубленко призначений на посаду завідувача кафедри не-
заразних хвороб тварин Інституту післядипломного навчання керівників 
та спеціалістів ветеринарної медицини, а в 2002 р. його обирають деканом 
факультету ветеринарної медицини Білоцерківського державного аграрно-
го університету. З 2007 р. – завідувач кафедри хірургії.

Доктор ветеринарних наук з 10 травня 2002 р. У 2002 р. – присвоєно 
вчене звання професора.

Основними напрямами наукової діяльності М.в. Рубленка є вивчення ви-
дових особливостей запальної реакції у тварин та розробка засобів їхньої 
корекції; патогенетичне обґрунтування анестезіологічного забезпечення у 
тварин; вивчення клініко-патогенетичної ролі гемостазу, нейротрансмітте-
рів і внутрішньоклітинних мессенджерів (зокрема, оксиду азоту) при різно-
манітній патології тварин, у тому числі при неоплазіях. вперше встановлено 
особливості функціонування систем кініногенезу, гемостазу та метаболізму 
нейтрофілів за різноманітної патології у тварин, особливості активації фі-
бринолізу у тварин різних видів (Activating effect of the plasminogen activators 
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on plasminogens of diferent mammalia species//Thrombosis Research, 1995), об-
ґрунтовано ряд методів анестезіологічного забезпечення за комп’ютерним 
аналізом варіабельності серцевого ритму, одержано 14 патентів на вина-
ходи, розроблено та запроваджено у практику ветеринарної медицини 10 
лікувально-профілактичних препаратів (тіотриазолін, імзауф, ві рутрицид, 
мебетизол, азокаптрин, песил, ентеросгель), 15 науково-методичних реко-
мендацій. Ним опубліковано близько 400 наукових праць, у тому числі, 18 
монографій, підручників, посібників, довідників. 

Підготував 2-х докторів наук, 9 кандидатів наук. 
З 2007 р. – завідувач кафедри хірургії. член-кореспондент Української 

академії аграрних наук (2007) (ветеринарна медицина). 
У 2008 р. обирають на посаду академіка-секретаря відділення ветери-

нарії УААН, у 2010 р. – академіком НААН (патологія, онкологія і анесте-
зіологія), з 2011 р. – академік-секретар відділення ветеринарної медицини 
та зоотехнії НААН. 

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства аграрної політики 
України (2000, 2005), йому присвоєно звання «відмінник аграрної освіти і 
науки України»: III ступеня – у 2004 р., II ступеня – у 2006 р. У 2007 р. його 
нагороджено «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України, у 
2008 р. – Почесною відзнакою Львівського національного університету ве-
теринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького, у 2009 р. – Почес-
ною відзнакою Російської сільськогосподарської академії «За достижения 
в области ветеринарной науки» та золотою відзнакою Національного на-
укового центру ветеринарної медицини Польщі; лауреат конкурсу НААН 
«За видатні досягнення в галузі аграрної науки і освіти» (2010).

Є членом Президії НААН; заступник голови науково-методичної комі-
сії з напряму ветеринарна медицина; член редколегії наукових журналів 
«вісник аграрної науки», «ветеринарна медицина України»; міжвідомчого 
тематичного наукового збірника «ветеринарна медицина», «вісника Біло-
церківського НАУ» та інших; член експертної ради вАК України трьох ка-
денцій, науково-технічної ради та фармакологічної ради Державної ветери-
нарної та фітосанітарної служби України; член спеціалізованої вченої ради 
із захисту докторських дисертацій; голова міжвідомчої комісії з біоетики і 
біобезпеки у галузі ветеринарної медицини; співголова міжвідомчої робо-
чої групи з реалізації Імплементаційної Угоди з біобезпеки між МО США, 
МОЗ України, НААН та Державної ветеринарної та фітосанітарної служ-
би України. Головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник 
ветеринарної медицини» («Scientific journal of veterinary medicine»), що 
включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Координатор проєкту AG-LAB – удосконалення підготовки фахівців з 
лабораторної діагностики (2017–2021).

Координатор проєкту Міжнародного епізоотичного бюро щодо удоско-
налення.
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РЯБОКОНЬ
василь

Петрович
Вчений у галузі аграрної економіки, 

доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (2017)

Народився 30 березня 1940 р. у с. Кузьмині Барського району вінниць-
кої області.

Трудову діяльність розпочав у колгоспі (1957–1958), після чого працював 
у редакції районної газети «Радянський прапор» (1958–1960). Подальша 
його діяльність пов’язана з різними посадами у партійно-комсомольських 
органах: спочатку був інструктором, а пізніше – другим і першим секрета-
рем Барського райкому комсомолу (1960–1967).

Навчався в Одеському технологічному інституті ім. М.в. Ломоносова, 
після закінчення якого отримав фах інженера-економіста.

У 1967–1968 рр. працював інструктором ЦК ЛКСМУ, а згодом – другим 
і першим секретарем обкому комсомолу (1968–1974). У 1974–1977 рр. – 
аспірант Академії суспільних наук при ЦК КПРС; з 1977 по 1978 р. – се-
кретар вінницького міськкому партії; у 1978–1983 рр. – завідувач відділу 
оргпартроботи вінницького обкому партії; у 1983–1988 рр. – перший се-
кретар вінницького міськкому партії, а у 1988–1990 рр. – другий секретар 
вінницького обкому партії. Упродовж 1990–1994 рр. – народний депутат, 
голова Комісії мандатної та з питань депутатської етики верхов ної Ради 
України. З 1994 по 1998 р. – заступник, перший заступник міністра Кабінету 
Міністрів України; у 1998–1999 рр. – перший заступник глави Адміністра-
ції Президента України. У 2000–2002 рр. – начальник Адміністративно-
господарського департаменту Міністерства фінансів України; з червня 
2002 р. – головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної еконо-
міки». 

У 1977 р. в Академії суспільних наук при ЦК КПРС захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: «Соціально-економічні проблеми удосконалення 
структури робочої сили в сільському господарстві», а в 2001 р. в ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки» – докторську дисертацію на тему: «Економічні 
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та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучас-
них умовах».

У перші роки наукової діяльності вчений аналізував процес формуван-
ня та удосконалення структури робочої сили у сільському господарстві, 
виявив закономірності в її структурних зрушеннях, обґрунтував провідні 
напрями професійної підготовки та перепідготовки робочої сили. Дослі-
джував роль різних соціально-економічних чинників у закріпленні кадрів 
у сільському господарстві, розробляв практичні рекомендації щодо по-
дальшого поліпшення їх якісного складу.

в останньому десятиріччі наукові інтереси в.П. Рябоконя зосереджу-
ються на актуальних проблемах соціально-економічного розвитку сіль-
ських територій. він досліджує процеси відродження українського села 
в умовах трансформації аграрного виробництва, акцентує увагу на особ-
ливостях функціонування аграрного ринку праці в період реформування 
сільського господарства, аналізує причини негативної динаміки зменшен-
ня кількісного складу сільського населення, проблеми зайнятості, безробіт-
тя, міграції трудових ресурсів, особливо жінок, молоді, визначає напрями 
удосконалення аграрної політики на сучасному етапі з метою поліпшення 
життєвого рівня сільського населення, забезпечення його матеріальних і 
духовних цінностей. 

У працях вченого значну увагу приділено теоретико-методологічним 
засадам розвитку сільськогосподарського виробництва у період переходу 
до соціально орієнтованої ринкової економіки, при цьому використано 
комплексний науковий підхід до розроблення теоретичних напрямів і 
практичних заходів щодо органічного поєднання аграрного виробництва 
та соціальної сфери, розв’язання проблем розвитку соціальної інфра-
структури сільських територій, підвищення ролі державних органів та 
органів місцевого самоврядування, різних суб’єктів господарювання у 
подальшому відродженні села. За його безпосередньої участі обґрунто-
вано теоретико-методичні та науково-організаційні основи формування 
стратегії соціального розвитку сільських територій; опрацьовано про-
позиції щодо формування стратегії соціального розвитку сільських те-
риторій в умовах самоврядування; удосконалено теоретико-методичні 
підходи щодо модернізації сільського соціального середовища на селі 
в ринкових умовах та подальших соціальних перетворень у сільському 
територіальному середовищі; здійснено аналіз та оцінку сучасного ста-
ну демографічного розвитку сільських територій України; обґрунтовано 
концептуальні засади, напрями і джерела фінансового забезпечення со-
ціального розвитку сільських територій; удосконалено механізм та роз-
роблено пропозиції щодо підвищення рівня життя і соціального захисту 
сільського населення. Проведені наукові дослідження дали змогу сфор-
мувати і визначити концептуальні підходи до розвитку сільських терито-
рій, соціальної інфраструктури як основи їх стабільного функціонуван-
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ня, узагальнити теоретичні аспекти та розробити методичні і прикладні 
засади формування та розвитку сільських територій.

У 2016 р. обрано академіком Національної академії аграрних наук Украї-
ни, а в 2014 р. – присвоєно вчене звання професора.

З 2002 р. понині він член спеціалізованої вченої ради у ННЦ «Інститут 
аграрної економіки», з правом прийняття до захисту, розгляду та проведен-
ня захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора (кандидата) економіч-
них наук. У 2007–2014 рр. – член спеціалізованої вченої ради у Лугансько-
му національному аграрному університеті з правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) еконо-
мічних наук, а з березня 2016 р. донині – член спеціалізованої вченої ради 
у вінницькому національному аграрному університеті з правом прийняття 
до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття доктора (канди-
дата) економічних наук.

У 2017 р. вдруге призначено головою Державної екзаменаційної комісії 
факультету економіки та соціального управління Академії праці, соціаль-
ної політики та туризму. 

Автор 141 наукової праці. Під його керівництвом підготовлено і захище-
но 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Почесні звання, нагороди: Орден Трудового червоного Прапора (1971, 
1986); орден «Знак Пошани» (1981); орден «За заслуги» III і II ступеня 
(1996, 2006); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2005); почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2010); Почесна грамота 
верховної Ради України (2015). 
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САБЛУК
Петро
Трохимович 
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,
академік НААН (1993)

Народився 22 червня 1941 р. у с. Потоки Жмеринського району він-
ницької області.

У 1963 р. закінчив факультет економіки і організації сільського госпо-
дарства Української сільськогосподарської академії (нині – Національний 
університет біоресурсів і природокористування України) за спеціальністю 
бухгалтерський облік, здобувши кваліфікацію бухгалтера-економіста. 

Упродовж 1963–1965 рр. – викладач вітківського сільськогосподар-
ського технікуму чернівецької області; 1965–1967 рр. – головний бух-
галтер колгоспу ім. Свердлова Кельменецького району чернівецької 
обл.; 1967–1971 рр. – економіст, старший економіст чернівецького обл-
сільгоспуправління; 1971–1974 рр. – аспірант Українського науково-
дослідного інституту економіки і організації сільського господарства; 
1974–1979 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник; 1979–1988 рр. – завідувач сектором обліку і аналізу госпо-
дарської діяльності; 1988–2011 рр. – директор Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки» НААН; 2011–2019 рр. – радник 
при дирекції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН; з 2019 р. по-
нині – академік-секретар НААН.

У 1974 р. в Українському науково-дослідному інституті економіки і 
організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Організація і ефективність оперативного 
аналізу тваринництва в умовах внутрішньогосподарського розрахунку (на 
прикладі колгоспів чернівецької області)».

У 1990 р. в Київському інституті народного господарства захистив док-
торську дисертацію на тему: «Облік, контроль і аналіз в управлінні аграр-
ним сектором (методологія і організація)».

Доктор економічних наук з 1991 р. 
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Учене звання професора з питань бухгалтерського обліку, контролю і 
аналізу господарської діяльності присвоєно у 1992 р.

У 1990 р. обрано членом-кореспондентом УААН (економіка агропро-
мислового виробництва) та дійсним членом (академіком) УААН (бухгал-
терський облік) – у 1993 р.

У 1996 р. обрано академіком Академії сільськогосподарських наук (Біло-
русь); у 2003 р. – академіком Російської сільськогосподарської академії; у 
2006 р. – академіком Казахської сільськогосподарської академії.

Напрями наукової роботи – економіка сільськогосподарського виробни-
цтва.

Нагороджений: орденом «Знак Пошани» (1986), відзнаками Президента 
України – ордени Князя Ярослава Мудрого V (1998) і IV ступенів (2001). 
Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України 
(1993). Лауреат Премії О.Г. Шліхтера (1992).

Присвоєно звання Героя України з врученням Ордена Держави (2004).
У 2016 р. зареєстрований кандидатом у лауреати Нобелівської премії з 

економіки.
член Президії НААН (1988–1996, 2001–2010, 2019–2021), голова спеці-

алізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій 
з бухгалтерського обліку і фінансів Д 26.350.01, член спеціалізованої вче-
ної ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.350.02. в 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН.

член редколегії журналів «вісник аграрної науки», «Облік і фінанси 
АПК», «Агроінком», «Економіка АПК», член центрального правління 
Спілки економістів України.
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САвчЕНКО
Юрій
Іванович  
Вчений у галузі зоотехнії, 
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (1995)

Народився 15 лютого 1939 р. у с. Березова Гать Новгород-Сіверського 
району чернігівської області.

Закінчив у 1962 р. зоотехнічний факультет Української Ордена Трудо-
вого червоного прапора сільськогосподарської академії (нині – Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування України).

З 1962 р. – старший науковий співробітник; 1964 р. – завідувач лабо-
раторії годівлі сільськогосподарських тварин; з 1970 р. – завідувач відді-
лу тваринництва; у 1971–1977 рр. – заступник директора з наукової ро-
боти Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції. У 
1976 р. присвоєно звання старшого наукового співробітника. Із 1977 р. нау-
кова робота вченого пов’язана з Науково-дослідним інститутом сільського 
господарства Нечорноземної зони УРСР (пізніше перейменованого в Ін-
ститут сільського господарства Полісся НААН) (м. Житомир): завіду вач 
відділу технології виробництва продуктів тваринництва (з 1977 р.), заступ-
ник директора з наукової роботи (1980 р.), директор інституту (з 1982 р.). З 
1993 р. – професор кафедри сільськогосподарської радіобіології та екології, 
1994 р. – завідувач кафедри екології тваринництва, а з 2008 р. – заві дувач 
кафедри переробки та якості тваринницької продукції Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету за сумісництвом з основною 
роботою (м. Житомир).

У 1970 р. в Українській сільськогосподарській академії Ю.І. Савченко 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «вплив різного рівня цукру в 
раціонах на обмін речовин, м’ясну продуктивність та стан здоров’я молод-
няку великої рогатої худоби», у 1991 р. – докторську дисертацію на тему: 
«Оптимізація вуглеводного та протеїнового живлення великої рогатої ху-
доби в умовах Лісостепу та Полісся України».

Присвоєно вчене звання професора у грудні 1993 р.
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Ю.І. Савченко вніс істотний вклад у розробку теоретичних основ і впро-
вадження в практику інтенсивних технологій виробництва молока та яло-
вичини, вирощування молочної худоби. Розвинув вчення про збалансовану 
годівлю сільськогосподарських тварин, зокрема про оптимізацію вуглевод-
ного і протеїнового живлення великої рогатої худоби. Експериментально 
встановив потребу в цукрі різних вікових і фізіологічних груп великої ро-
гатої худоби. Ним вперше вивчено вплив рівня цукру різних раціонів кор-
мів на спермопродуктивність і обмін речовин у бугаїв-плідників в умовах 
великих промислових комплексів.

Автор поліського типу української чорно-рябої молочної породи, ряду 
технологій заготівлі високоякісних кормів і приготування їх до згодовуван-
ня, про що свідчать 6 авторських свідоцтв на винаходи.

Після катастрофи на чАЕС учений спрямував зусилля колективу інсти-
туту на розробку проблем ведення агропромислового виробництва в зоні 
радіоактивного забруднення для отримання екологічно чистої продукції. 
виконує державні програми: «ведення тваринництва на забруднених тери-
торіях» і «вивчення радіаційної ситуації в господарствах АПК Житомир-
ської області та відпрацювання методів ведення сільськогосподарського 
виробництва в умовах радіаційного забруднення».

Проводив дослідження із завдання «Розробити та удосконалити методи 
зниження радіонуклідів та солей важких металів у кормах і тваринницькій 
продукції в зоні Полісся».

У 1993 р. обраний членом-кореспондентом УААН (годівля тварин); 
дійс ним членом (академіком) УААН (годівля, технологія виробництва про-
дукції тваринництва) – у 1995 р.

Опублікував 346 наукових праць, у тому числі, 23 монографії; підручни-
ки і навчальні посібники – 7; авторські свідоцтва, патенти, раціоналізатор-
ські пропозиції – 13. Ним підготовлено 2 доктори і 4 кандидати сільсько-
господарських наук, ряд магістрів і бакалаврів.

За період наукової діяльності Ю.І. Савченко був членом 4-х вчених рад 
із захисту кандидатських і докторських дисертацій; членом експертної 
ради вАК України; членом Ради з використання територій при Житомир-
ській ОДА, депутатом Житомирської обласної ради (2-х скликань) та ін.

Нагороджено орденом Трудового червоного Прапора (1986), срібною 
медаллю вДНГ СРСР (1985), медаллю «ветеран праці» (1987), Заслуже-
ний працівник сільського господарства України (1997), почесними відзна-
ками (2009, 2014) та ін.
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САйКО
віктор 
федорович 
Вчений у галузі загального  
землеробства, рослинництва,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (1990)

Народився 7 березня 1936 р., у с. Дейманівка Пирятинського району 
Полтавської області.

У 1965 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію (нині – 
Національний університет біоресурсів і природокористування України) за 
спеціальністю агрономія.

Основні етапи трудової, наукової та педагогічної діяльності: 1954–
1957 рр. – студент Березоворудського сільськогосподарського технікуму 
(с. Березова Рудка Полтавської області); 1957–1959 рр. – головний 
агроном колгоспу ім. Сталіна Оржицького району Полтавської області; 
1959–1963 рр. – бригадир комплексної бригади колгоспу ім. Калініна 
(м. Пирятин Полтавської області); 1959–1965 рр. – студент Української 
сільськогосподарської академії без відриву від виробництва (м. Київ); 1963–
1965 рр. – головний агроном колгоспу «Авангард» (м. Пирятин Полтавської 
області); 1965–1966 рр. – заступник начальника Пирятинського районного 
виробничого управління сільського господарства (м. Пирятин Полтавської 
області); 1966–1970 рр. – начальник Гребінківського районного виробничого 
управління сільського господарства (м. Гребінка Полтавської області); 
1970–1973 рр. – перший заступник голови виконкому Гребінківської 
районної ради депутатів трудящих, начальник Гребінківського районного 
управління сільського господарства Полтавської області; 1973–1976 рр. – 
завідувач відділу сортової агротехніки Миронівського ордена Леніна 
науково-дослідного інституту селекції і насінництва пшениці вАСГНІЛ 
(с. Центральне Миронівського району Київської області); 1976–1983 рр. – 
заступник директора з наукової роботи Миронівського науково-дослідного 
інституту селекції і насінництва пшениці вАСГНІЛ; 1984–1996 рр. – 
член Науково-технічної ради Міністерства сільського господарства і 
продовольства України; з 1998–2011 рр. – заступник співголови Міжвідомчої 
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наукової ради НАН України та НААН з проблем агропромислового 
комплексу; 1983–1991 рр. – керівник Київського селекційного центру 
вАСГНІЛ; 1983–2011 р. – керівник Центру наукового забезпечення агро-
промис лового виробництва Київської області; 1996–2000 рр. – голова 
експертної ради вАК з агрономії, лісового господарства і меліорації; з 
1983 по 2011 р. – директор Українського НДІ землеробства Пв вАСГНІЛ (з 
1990 р. – Інститут землеробства УААН, з 2006 р. – Національний науковий 
центр «Інститут землеробства НААН» (смт чабани Київської області)); 
2011–2020 рр. – радник дирекції ННЦ «Інститут землеробства НААН». 
Нині – пенсіонер.

У 1972 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «вплив агротехнічних прийомів на врожай 
озимої пшениці в умовах Лівобережного Лісостепу України».

У 1987 р. в Московській сільськогосподарській академії захистив док-
торську дисертацію на тему: «Наукові основи вирощування озимої пше-
ниці за інтенсивною технологією»; доктор сільськогосподарських наук 
(рослинництво), старший науковий співробітник зі спеціальності рослин-
ництво.

Учене звання професора присвоєно в 1991 р. із спеціальності рослин-
ництво.

Основні напрями наукової, науково-організаційної, викладацької діяль-
ності в.ф. Сайка в галузі землеробства та рослинництва стосуються тео рії 
і практики сучасних систем стійкого, інтенсивного ґрунтозахисного земле-
робства. його розробки із сортової агротехніки та наукових основ вирощу-
вання зернових культур, із питань стратегії розвитку сільського господар-
ства стабілізації землекористування стали новим напрямом у земле робській 
науці. Опрацьовані вченим наукові основи з оптимізації структурних при-
родних комплексів та досягнення стабілізації землекористування було 
покладено в програму дій Уряду України. впродовж тривалого періоду 
очолював наукові та практичні роботи зі стабілізації землекористування 
і вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва на основі 
заощадження й підвищення ефективності використання енергоресурсів. 
в.ф. Сайко працював в агропромисловому комплексі понад 60 років, у 
тому числі, на науковій ниві 45 років. Має понад 350 публікацій, серед них 
15 монографій, 2 навчальних посібники. Наукові праці в.ф. Сайка широко 
відомі як в Україні, так і за її межами.

Керував підготовкою 5-ти докторів та 12-ти кандидатів наук, які успіш-
но захистили дисертаційні роботи, присвячені теоретичним і прикладним 
проблемам землеробства та рослинництва.

У 1988 р. обрано членом-кореспондентом вАСГНІЛ, у 1990 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН за напрямом загальне землеробство.

За активну наукову, науково-виробничу і педагогічну діяльність вченого 
удостоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України (1995). він 
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двічі лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1977, 1992), лау-
реат премії ім. в.І. вернадського УЕАН (1977, 1995), нагороджений орде-
нами князя Ярослава Мудрого V ступеня (2000), «За заслуги» III ступеня 
(2006), Трудового червоного Прапора (1976), двома орденами «Знак По-
шани» (1965, 1987), медалями «За доблесну працю» (1970), «За трудову 
доблесть» (1971), «ветеран праці» (1984), Почесними грамотами Президії 
верховної Ради УРСР (1986) та Кабінету Міністрів України (2009), По-
чесною відзнакою Міністерства надзвичайних ситуацій (2000), «Знаком 
Пошани» Міністерства аграрної політики України, відзнакою «За науко-
ві досягнення» Міністерства освіти і науки України, Почесною відзнакою 
НААН (2006). Лауреат міжнародної нагороди в номінації «Руководитель 
XXI века» (2003). За досягнення у професіональному світі та вклад у сус-
пільство Правлінням Американського біографічного інституту, як визнач-
на особа, вибраний на звання «Людина року – 2003». Одним із перших 
отримав нагороду «Людина року» Кембриджської синьої книги (велика 
Британія, 2005); має звання Почесного професора Міжнародного універ-
ситету відня – Title of «Honoured Professor of the International University of 
Vienna».

Діяльність на громадських засадах – член міжвідомчої наукової ради 
НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу; член гро-
мадської ради вищої атестаційної комісії (вАК), експертної ради комітету 
з Державних премій України в галузі науки і техніки та колегії Головного 
управління агропромислового комплексу Київської обласної державної ад-
міністрації.
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САХАЦЬКИй
Микола 

Іванович 
Вчений з племінної справи у тваринництві,

доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (1999)

Народився 2 січня 1950 р. у с. Кірово Наровлянського району Гомель-
ської області (Білорусь).

Закінчив Білоруську сільськогосподарську академію (зоотехнічний фа-
культет) у 1972 р. за фахом зоотехнія.

Працював: 1972 р. – зоотехнік Молодечненської птахофабрики Мінської 
області; 1972–1975 рр. – аспірант Українського науково-дослідного інсти-
туту птахівництва (з 1993 р. – Інститут птахівництва УААН, нині (скоро-
чена назва) – ІП НААН); 1975–1981 рр. – молодший, старший науковий 
співробітник ІП НААН; 1981–1988 рр. – завідувач лабораторії популяцій-
ної генетики та збереження генофонду птиці; 1988–2003 рр. – директор ІП 
НААН; 2004–2005 рр. – професор кафедри птахівництва Національного 
аграрного університету (з 2008 р. – Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (НУБіП України); 2005–2010 рр. – заві дувач 
кафедри розведення та генетики тварин ім. М.А. Кравченка НУБіП Украї-
ни; з 2010 р. і донині – професор цієї самої кафедри.

У 1976 р. в Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і По-
лісся УРСР (м. Харків) захистив дисертацію на здобуття наукового ступе-
ня кандидата біологічних наук на тему: «Запліднююча здатність сперми 
індиків залежно від способів її одержання та використання», докторську 
дисертацію на тему: «Збереження генофонду птиці» за спеціальністю роз-
ведення, селекція та відтворення тварин захистив у 1990 р. у Московській 
ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна.

Учене звання професора за спеціальністю 06.02.01 – розведення, селек-
ція та відтворення тварин присвоєно у 1991 р.

Основні напрями наукової, науково-організаційної, викладацької ді-
яльності тощо – розведення, селекція та відтворення тварин, фізіологія та 
біотехнологія відтворення тварин, кріобіологія, підготовка фахівців ОКР 
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магістр з племінної справи у тваринництві. Створив при Інституті птахів-
ництва УААН колекційне стадо рідкісних порід та низькотемпературний 
банк генетичних ресурсів птиці України. Протягом 1988–2003 рр. керував 
виконанням науково-технічних програм з птахівництва в Україні та забез-
печував наукове супроводження промислового і фермерського птахівни-
цтва країни в період його стабілізації, відродження та зростання.

Започаткував створення Українського відділення всесвітньої наукової 
асоціації з птахівництва (вНАП) та забезпечив його реєстрацію у 1992 р. 
(м. Амстердам), тобто значно раніше, ніж птахівники-науковці інших 
країн колишнього СРСР. Був протягом двох 5-річних термінів президен-
том Україн ського відділення вНАП та забезпечував поширення наукових 
знань серед вітчизняних виробничників через традиційні та нові канали 
інформації. Зокрема, започаткував проведення науково-практичних конфе-
ренцій, семінарів та тренінгів з птахівництва, які стали традиційними та 
щороку збирають разом (у вересні місяці в м. Алушта, Судак) від 400 до 
900 птахівників (науковців та виробничників) з понад 20-ти країн світу. 

членом-кореспондентом Української академії аграрних наук (нині –  
НААН) обраний у грудні 1990 р., дійсним членом (академіком НААН) – 
у 1999 р.

Є засновником (1992) Українського відділення всесвітньої наукової 
асоціації птахівників (вНАП). Упродовж двох 5-річних каденцій був пре-
зидентом, а нині є почесним президентом цієї асоціації, яка відповідає за 
наукове забезпечення птахівництва України. Автор 302 наукових праць, 
у тому числі, 9 підручників і посібників, 7 монографій, 15 рекомендацій 
виробництву. Є розробником 9 ДСТУ і СОУ з технології виробництва 
та переробки продукції птахівництва, відомчих норм технологічного 
проєктування у птахівництві (вНТП-АПК-04.05), автором 17 винаходів 
і патентів України, а також автором 4 селекційних досягнень у птахівни-
цтві (двох кросів яєчних курей, кросу індиків, породи курей). Підготував 
2 докторів і 12 кандидатів наук (у тому числі, для інших країн: Перу – 1, 
йорданії – 1).

Є членом редколегії міжвідомчого наукового збірника «Птахівництво», 
журналів «Сучасне птахівництво», «Надія планети» та ін.

Має Подяку Президента України (1999), нагороджений золотою медал-
лю вДНГ СРСР, знаками «винахідник СРСР», «відмінник аграрної осві-
ти та науки» ІІІ ступеня (2009), Міністерства аграрної політики України, 
Почесною відзнакою УААН (2010), медаллю Російського університету 
дружби народів ім. Патриса Лумумби, Почесними грамотами Міністер-
ства аграрної політики та продовольства України, Президії Національної 
академії аграрних наук України, Харківської обласної державної адміні-
страції.
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СЕДІЛО
Григорій

Михайлович  
Вчений у галузі вівчарства, 

зокрема фізіології та біохімії  
процесів вовноутворення,  

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2016)

Народився 1 лютого 1950 р. у с. Розворяни Золочівського району Львів-
ської області. 

У 1972 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут (нині – Львів-
ський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького) за спеціальністю зоотехнія з присвоєнням кваліфіка-
ції вченого зоотехніка. 

Після закінчення навчання і донині працює в галузі сільського госпо-
дарства Львівської області. Розпочавши трудову діяльність на посаді го-
ловного зоотехніка колгоспу в Сокальському районі, він згодом очолив 
цей колектив. Як енергійний та компетентний спеціаліст був призначений 
начальником управління сільського господарства Миколаївського райо-
ну, пізніше – генеральним директором першого в області агрокомбінату 
«Дністер» Жидачівського району. Обраний головою Перемишлянського 
райвиконкому. Тривалий час керував великим птахопідприємством. Обра-
ний депутатом обласної ради, головою депутатської комісії з питань роз-
витку села, заступником голови Львівської облдержадміністрації з питань 
АПК. У 2003 р. Г.М. Седіла обрано директором Інституту землеробства і 
тваринництва західного регіону УААН (нині – Інститут сільського госпо-
дарства Карпатського регіону НААН). На цій посаді працював до 2019 р. 
Нині Г.М . Седіло – радник при дирекції Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН.

У 1987 р. в Українському науково-дослідному інституті фізіології і 
біохімії сільськогосподарських тварин захистив кандидатську дисерта-
цію (спеціальність біохімія), а в 2004 р. отримав науковий ступінь док-
тора сільськогосподарських наук, захистивши в Інституті біології тварин 
НААН дисертаційну роботу на тему: «Роль мінеральних речовин у про-
цесах вовноутворення»(спеціальність біохімія).
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У листопаді 2007 р. Г.М. Седіла обрано членом-кореспондентом УААН. 
15 листопада 2009 р. Указом Президента України йому присвоєно почесне 
звання заслужений працівник сільського господарства України. У 2013  р. 
його обрано почесним членом International Technological-Management 
Academy at the Academy Assembly in Novi Sad. У 2014 р. – лауреат Премії 
імені С.З. Ґжицького. У 2016 р. Національна академія аграрних наук Украї-
ни на підставі статуту НААН обрала Г.М. Седіла дійсним членом (ака-
деміком) зі спеціальності технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва (біохімія, фізіологія тварин). У 2020 р. – лауреат Державної 
премії в галузі науки і техніки України.

Основна галузь наукової діяльності – біохімія сільськогосподарських 
тварин. Г.М. Седілом одержано нові результати досліджень, які з позиції 
досягнень біохімії, фізіології та живлення інтерпретують взаємозв’язок 
вовноутворення з рівнем метаболізму в організмі овець та регулюючим 
впливом на них мінеральних елементів. На основі вивчення зональних 
особливостей хімічного складу кормів у господарствах різних регіонів 
України з’ясовано стан забезпечення організму овець мінеральними речо-
винами і розроблено рецептуру сумішей цих елементів з урахуванням їх 
дефіциту в раціонах. Значну увагу він як вчений приділив з’ясуванню зако-
номірностей метаболізму в такому органі як шкіра та її вовноутворюваль-
них структурах – волосяних фолікулах, вивченню морфогенезу волоса, 
біохімічних основ формування високоякісної вовни, причин і механізмів 
появи її основних вад та шляхи їх попередження. Зокрема, йому належить 
вивчення молекулярних механізмів ґенезу патологічного стоншання вовни 
овець тонкорунних і напівтонкорунних порід для розробки ефективних за-
ходів запобігання цього явища.

Г.М. Седіла нагороджено Почесною відзнакою УААН за видатні науко-
ві досягнення в галузі сільськогосподарської біології та їх впровадження 
в практику, Почесною відзнакою Львівської обласної організації проф-
спілки працівників АПК; Почесними грамотами: федерації роботодавців 
України, Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдерж-
адміністрації, Ради УО «Укрсількомунгосп»; Дипломом агропромислово-
го комплексу України в номінації «Лідер галузі»; Подякою директора Де-
партаменту агропромислового розвитку Львівської області. У 2007, 2012 
та 2016 рр. переможець у номінації «Лідер агропромислового комплексу 
України». Як учасник видавничого проєкту «Україна наукова» нагоро-
джений дипломом за вагомий внесок у розвиток і популяризацію аграр-
ної науки України.

Під керівництвом Г.М. Седіла розроблено ряд програм з розвитку рос-
линництва і тваринництва. Як голова Центру наукового забезпечення аг-
ропромислового виробництва у Львівській області він причетний до най-
важливіших стратегічних і тактичних рішень, що стосуються розвитку 
сільського господарства.



329

Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

Як відомий учений, значну увагу приділяє підготовці висококваліфі-
кованих молодих кадрів. він є науковим керівником аспірантів за спеці-
альністю біохімія та годівля тварин і технологія кормів. Під його керівни-
цтвом захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій. Г.М. Седіло 
у Львівському національному аграрному університеті і Львівському на-
ціональному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій іме-
ні С.З. Ґжицького читав лекції студентам та для підвищення кваліфікації 
спеціалістів і експертів-дорадників, за що було присвоєно спершу вчене 
звання доцента, а в 2013 р. – професора.

Г.М. Седіло – автор 7 монографій, 25 методичних і науково-прак тичних 
рекомендацій із розвитку галузей тваринництва, 14 винаходів. Підготував 
і опублікував понад 200 наукових праць у збірниках і журналах. Має чис-
ленні публікації у засобах масової інформації з питань популяризації на-
укових досягнень, розвитку різних галузей тваринництва, раціонального 
землекористування, економіки сільськогосподарського виробництва. 

Григорій Михайлович – член президії НААН, член редколегії міжвідом-
чого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство 
і тваринництво», науково-теоретичного журналу «Біологія тварин», жур-
налу «Сільський господар». Г.М. Седіло є членом двох спеціалізованих 
вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеці-
альностей біохімія та годівля тварин і технологія кормів: при Інституті біо-
логії тварин НААН і в Львівському національному університеті ветеринар-
ної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Г.М. Седіло володіє організаторськими здібностями, має значний досвід 
практичної роботи, є членом колегії департаменту АПК Львівської області, 
головою громадських організацій АПК Львівської області, головою това-
риства «Сільський господар», радником голови Львівської ОДА з питань 
агропромислового розвитку, членом виконкому Оброшинської сільської 
ради, заступником голови асоціації «Молочне скотарство».
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СИвОЛАП
Юрій
Михайлович 
(1939–2014)

Вчений у галузі молекулярної генетики,
біотехнології, доктор біологічних наук,
професор, академік НААН (1999)

Народився 18 листопада 1939 р. у м. Дніпропетровську.
Закінчив Одеський державний сільськогосподарський інститут агро-

номічний факультет у 1961 р. за фахом агрономія.
1961–1963 рр. – агроном-насіннєвод, елітне насіннєве господарство; 

1963–1966 рр. – аспірант всесоюзного селекційно-генетичного інституту 
(вСГІ); 1969–1970 рр. – стажування у Каліфорнійському технологічному 
інституті (США); 1971–1987 рр. – завідувач лабораторії молекулярної біо-
логії вСГІ; 1988–1999 рр. – завідувач відділу молекулярної генетики вСГІ. 
З 1999 по 2011 р. – директор Південного біотехнологічного центру в рос-
линництві НААН, з 2012–2014 рр. – завідувач відділу молекулярної гене-
тики СГІ-НЦНС. 

У 1967 р. у вСГІ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изучение 
природы и разработка методов получения восстановителей фертильности 
у кукурузы». У 1987 р. в Інституті генетики і цитології (м. Мінськ) захис-
тив докторську дисертацію на тему: «Особенности организации и измен-
чивости геномов культурных злаков».

Учене звання професора присвоєно у 1989 р.
Ю.М. Сиволап – вчений світового рівня. він одним із перших у СРСР та 

Україні розпочав дослідження ДНК сільськогосподарських рослин і став 
лідером у розкритті молекулярної організації, мінливості, специфічності 
геному рослин. У 1971 р. вчений організував одну з перших у СРСР лабо-
раторій молекулярної біології. Ю.М. Сиволапом спільно з вченими країн 
колишнього СРСР створено всесоюзну програму «Геном рослин». За рі-
шенням Президії УААН у 1999 р. Ю.М. Сиволап організував Південний 
біотехнологічний центр у рослинництві (ПБЦ). Установа стала осередком 
розробки сучасних ДНК-технологій та методів культури рослин in vitro для 
прискорення селекції важливіших сільськогосподарських рослин. Під ке-
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рівництвом Ю.М. Сиволапа ПБЦ є координатором і головною установою із 
виконання завдань НТП «Сільськогосподарська біотехнологія».

вперше в Україні Ю.М. Сиволап впровадив до біотехнологічних дослі-
джень рослин сучасний метод полімеразної ланцюгової реакції. Під його 
керівництвом проведено пріоритетні дослідження генетичного поліморфіз-
му та ДНК-ідентифікації сортів пшениці, ячменю, сої, винограду, хмелю, 
ліній кукурудзи й соняшнику. На державному рівні розглядається розроб-
лена принципова схема реєстрації генотипів важливих сільськогосподар-
ських рослин у вигляді генетичних формул. За участю вченого вперше в 
Україні та країнах СНД із використанням молекулярних маркерів селек-
ціонерами Селекційно-генетичного інституту – НЦНС створено гібриди 
кукурудзи Діалог, Діалог 300 та Полонез 251, сорти пшениці озимої м’якої 
Знахідка одеська та Сирена одеська.

Ю.М. Сиволап був віце-президентом Українського товариства генетиків 
і селекціонерів імені М.І. вавилова, членом ради директорів Біотехноло-
гічної асоціації країн чорноморського регіону (BSBA), членом Міжвідом-
чої ради з питань біотехнології при Міністерстві освіти і науки України, 
членом постійно діючої Робочої групи МАПУ з питань біобезпеки. він – 
член редакційної колегії журналів «Цитологія і генетика», «Біополімери 
і клітина», «вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», 
«Мікробіологія і біотехнологія», «Досягнення біології і медицини», член 
експертної ради з біологічних наук вАК України за спеціальностями гене-
тика і молекулярна генетика, спеціалізованих вчених рад із захисту дисер-
тацій Селекційно-генетичного інституту – НЦНС, Одеського національно-
го університету імені І.І. Мечникова.

Ю.М. Сиволапом опубліковано понад 500 наукових праць, у тому числі, 
6 монографій, 13 методичних рекомендацій, має 26 патентів України.

Академіком створено відому в світі школу молекулярних генетиків.
Під його керівництвом захищено 19 кандидатських та 4 докторські ди-

сертації.
У 1995 р. обрано членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-

деміком) УААН – у 1999 р. за напрямом молекулярна генетика.
У 2009 р. указом Президента України присвоєно почесне звання за-

служеного діяча науки і техніки України; нагороджено Почесною грамо-
тою Президії Української академії аграрних наук, Почесними відзнаками 
Україн ської академії аграрних наук, голови Одеської обласної держадміні-
страції, «Знаком Пошани» Одеського міського голови.

Помер 9 липня 2014 р.
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СИДОРчУК
Олександр 
васильович 
(1950–2017)

Вчений у галузі агроінженерії,  
доктор технічних наук, професор,
 академік НААН (2016)

Народився 1 липня 1950 р. у с. Дерно Ківерцівського району волинської 
області. 

Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (1972) за фахом 
інженера-механіка сільського господарства.

Трудовий шлях: 1972–1973 рр. – Кам’янко-Бузьке СПТУ; 1973–1974 рр. – 
служба в Армії; 1974–1979 рр. – обіймав посади старшого лаборанта, асистен-
та та завідувача лабораторії надійність та довговічність сільськогосподарської 
техніки кафедри ремонту машин у Львівському сільськогосподарському інсти-
туті; 1979–1982 рр. – навчався у цільовій аспірантурі кафедри ремонту машин 
Білоруського інституту механізації сільського господарства; 1989–1992 рр. – 
навчався в цільовій докторантурі Московського інституту інженерів сільсько-
господарського виробництва; 1999–2006 рр. – завідувач кафедри управління 
проєктами та безпека виробництва в АПК Львівського державного аграрного 
університету; 2006–2007 рр. – в. о. академіка-секретаря відділення механізації 
та електрифікації Української академії аграрних наук; 2007–2017 рр. – заступ-
ник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут 
механізації та електрифікації сільського господарства».

У 1983 р. захистив у Центральному науково-дослідному інституті ме-
ханізації та електрифікації сільського господарства Нечорноземної зони 
СРСР кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення агрегатного ме-
тоду ремонту автомобілів».

У 1996 р. в Національному аграрному університеті захистив докторську 
дисертацію на тему: «Наукові основи вдосконалення технологічних струк-
тур ремонту мобільної сільськогосподарської техніки».

Учене звання професора за кафедрою управління проєктами та безпеки 
виробництва в АПК Львівського державного аграрного університету при-
своєно у 2002 р.
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Наукова діяльність О.в. Сидорчука пов’язана з виконанням комплексних 
досліджень із проблем управління технологічними системами та проєкта-
ми агропромислового виробництва на основі методології системотехніки й 
статистичного імітаційного моделювання, яким започатковано новий нау-
ковий напрям – системно-проєктні основи моделювання, прогнозування 
ефективності, управління та розвитку машинно-технологічних комплексів, 
технологічних систем агропромислового виробництва. За результатами 
нау кової роботи О.в. Сидорчуком розроблені організаційно-технологічні 
регламенти для управління функціонуванням таких технологічних систем:  
1) технічного обслуговування та ремонту машин (започатковані у 1977 р.); 
2) технологічних комплексів сільськогосподарських підприємств (започат-
ковані у 2003 р.); 3) транспортно-заготівельної інфраструктури молокопе-
реробних підприємств (започатковані у 2000 р.); 4) систем пожежогасіння 
в сільських районах (започатковані у 2003 р.); 5) систем відновлюваної 
енергетики (започатковані у 2010 р.).

Опубліковано 15 монографій, 3 брошури, 10 навчальних посібників, 
460 наукових статей та тез доповідей, 14 депонованих наукових праць, 
30 науково-методичних та 65 навчально-методичних розробок. Автор 15 
патентів на винаходи та корисні моделі.

О.в. Сидорчук фундатор наукової школи із зазначеного напряму до-
сліджень. У ній захищено 22 кандидати та 2 доктори технічних наук. Під 
безпосереднім його керівництвом захистилося 17 кандидатів і 2 доктори 
технічних наук.

Обрано академіком НААН відділення землеробства, меліорації та ме-
ханізації в 2016 р.

За плідну наукову та педагогічну працю О.в. Сидорчук удостоєний на-
город: трудова відзнака «відмінник аграрної освіти та науки» (2001); «Знак 
Пошани» (2007); Почесна грамота НААН (2010); Почесна грамота Львів-
ської ОДА (2010); Почесна грамота верховної Ради України (2012); Грамо-
та Міністерства сільського господарства України (2015); Почесна грамота 
Київської ОДА (2015).

О.в. Сидорчук був членом експертної ради атестаційної комісії МОН 
України, член комісії Моторизації та енергетики рільництва відділення 
Польської академії наук у м. Люблін, членом двох спеціалізованих вчених 
рад із захисту дисертацій, входив до складу редакційної колегії 5 збірників 
наукових праць.

Помер О.в. Сидорчук 26 грудня 2017 р., похований у м. Дубляни Львів-
ської області.
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СИТНИК
віктор 
Петрович 
(1939–2016)

Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (2002)

Народився 1 червня 1939 р. на Харківщині (радгосп ім. Паризької Кому-
ни Кегичівського району).

У 1963 р. закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут 
(нині – Дніпровський державний аграрно-економічний університет).

Протягом 1962–1963 рр. працював старшим агрономом (на правах го-
ловного) учбово-дослідного господарства «Сухачівка» Дніпропетровсько-
го сільськогосподарського інституту; 1963–1964 рр. – старший агроном 
з виробництва кормів; 1964–1966 рр. – начальник планово-економічного 
відділу; 1966–1976 рр. – начальник відділу виробництва продуктів рос-
линництва, заступник і перший заступник начальника Дніпропетровсько-
го обласного управління сільського господарства; з 1976 р. – заступник 
та завідувач відділу Управління справами Ради Міністрів УРСР; 1985–
1991 рр. – перший заступник голови Держагропрому УРСР, міністр УРСР; 
з 1992 р. – віце-прем’єр-міністр України; 1992–1993 рр. – заступник пре-
зидента УААН; 1993–1996 рр. – віце-президент УААН, а з 1996 по 2010 р. – 
перший віце-президент Української академії аграрних наук.

У 1993 р. в Інституті аграрної економіки УААН він захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: «Розвиток господарського розрахунку в агро-
промисловому комплексі в умовах становлення ринкової економіки», а в 
2002 р. в Інституті економіки НАН України – докторську дисертацію на 
тему: «Трансформація агропромислового комплексу України в ринкові 
умови».

Наукові інтереси вченого охоплюють широке коло проблем високоефек-
тивного функціонування господарських систем, механізмів формування і 
використання доходів з метою забезпечення відтворного процесу прогно-
зованими темпами, кредитно-фінансової політики в АПК. він працює над 
питаннями формування та функціонування ефективних високотоварних 
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господарських систем агропромислового комплексу в умовах переходу до 
ринкових відносин, паритетного обміну між сільським господарством і про-
мисловими галузями, цін та ціноутворення, бере безпосередню участь в удо-
сконаленні економічного механізму господарювання, запровадженні оренд-
них відносин у сільському господарстві, структурній перебудові АПК.

в.П. Ситник брав активну участь у розробці законодавчих актів, держав-
них науково-технічних програм та інших нормативно-правових докумен-
тів з питань реформування і розвитку агропромислового комплексу, функ-
ціонування аграрної науки, наукових доповідей і записок, які подавались 
Академією органам законодавчої та виконавчої влади. Серед них: проєкти 
Законів України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (2002); «Про особис-
те селянське господарство» (2001); «Про сільськогосподарську дорадчу ді-
яльність» (2001); Національна програма розвитку сільськогосподарського 
виробництва (1996); Концептуальні основи аграрної політики (1997); про-
єкти положень, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 
щодо впровадження заставних закупівель зерна та порядок визначення 
заставних цін, щодо визначення нормативних витрат на виробництво сіль-
ськогосподарської продукції (2001); про ринок земель (2010) та низка ін-
ших документів. він обґрунтував і практично реалізував цілий ряд нових 
підходів до форм інтеграції сільськогосподарської науки з виробництвом. 
вагомим є внесок у забезпечення функціонування аграрної науки, науково-
го супроводження розвитку агропромислового виробництва.

Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН та дійсним членом 
(академіком) УААН у 2002 р. відділення аграрної економіки.

в.П. Ситник обирався депутатом верховної Ради України, очолював 
всеукраїнську спілку інформаційних фахівців АПК, визнану відповідними 
світовими структурами при ООН та ЮНЕСКО, був головою ради з питань 
організації діяльності наукового забезпечення АПв.

Здобутки вченого, які сприяли розвиткові аграрної науки та сільсько-
господарського виробництва, відзначено державними нагородами: двома 
орденами Трудового червоного Прапора (1973, 1976), орденом «Знак По-
шани» (1971) та чотирма медалями. Присвоєно почесне звання заслужено-
го працівника сільського господарства України (1999).

Опубліковано понад 180 наукових праць.
в.П. Ситник був заступником головного редактора науково-теоретичного 

журналу Національної академії аграрних наук України «вісник аграрної на-
уки», членом редакційних колегій науково-практичного видання Міжнарод-
ного аграрно-промислового інвестиційного концерну «Агропромінвестін-
тернешнл» та «Агроінком», науково-теоретичного та науково-практичного 
журналу «вісник Дніпропетровського державного аграрного університету», 
міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК».

Помер 14 лютого 2016 р.
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СИчЕвСЬКИй
Микола 
Петрович
Вчений у галузі економіки АПК, 
доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (2016)

Народився 27 листопада 1953 р. у селищі чоповичі Житомирської об-
ласті. 

У 1971 р. закінчив середню школу із золотою медаллю. впродовж 1971–
1976 рр. навчався у Київському технологічному інституті харчової промис-
ловості (нині – Національний університет харчових технологій), де здобув 
фах інженера-економіста. Під час навчання отримував іменну стипендію, 
був студентським деканом економічного факультету. Після закінчення нав-
чання працював економістом, а згодом завідувачем відділу наукової орга-
нізації праці Головплодвинпрому УРСР.

У 1982 р. успішно захистив дисертацію за темою: «Ефективність концен-
трації виробництва на базі розвитку агропромислової інтеграції в первинно-
му виробництві» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. З 
1982 по 1984 р. був директором Київського пивзаводу № 2, з 1984 по 1996 р. 
працював на посадах заступника начальника та начальника республікан-
ського промислового об’єднання «Укрпиво». Упродовж 1996–1999 рр. – ге-
неральний директор об’єднання «Укрмінводпивопром», президент компанії 
«Укрпиво» і одночасно директор Київського заводу «Росинка».

Упродовж 2000–2001 p. обіймав посаду першого заступника голови Дер-
жавного департаменту продовольства України. З 2001 по 2003 р. працював 
генеральним директором компанії «Укрпиво», з 2003 по 2008 р. – генераль-
ним директором фірми «вільд Україна». 

З 1996 по 2012 р. працював на кафедрі менеджменту Національного 
університету харчових технологій за сумісництвом на посадах доцента та 
професора кафедри. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук, тема дисертаційної роботи: 
«Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості 
України (теорія, методологія, практика)».
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У березні 2008 р. обійняв посаду академіка-секретаря відділення збе-
рігання і переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової 
продукції Національної академії аграрних наук України (НААН). У листо-
паді 2010 р. його обрано членом-кореспондентом НААН, у 2011 р. – віце-
президентом НААН. 

У 2012 р. рішенням Міністерства освіти, науки, молоді та спорту Украї-
ни йому присвоєно вчене звання професора. 

З вересня 2012 р. і донині – директор Інституту продовольчих ресурсів 
НААН. У 2016 р. М.П. Сичевського обрано дійсним членом НААН, а в 
2019 р. – членом Президії НААН.

Коло наукових інтересів М.П. Сичевського охоплює теоретико-методо-
логічні та методичні засади, а також практичні аспекти, формування ефек-
тивного організаційно-економічного механізму розвитку харчової промис-
ловості України та її регіонів в умовах глобалізації. Іншими важливими 
напрямами наукової діяльності є наукове обґрунтування сучасних техно-
логій виробництва харчових продуктів поліпшеної якості та безпеки на 
основі глибокої переробки сільськогосподарської сировини, що забезпечує 
комплексне використання її компонентів, інтенсифікацію виробничих про-
цесів та підвищення конкурентоспроможності національної економіки на 
основі інноваційно-інвестиційного розвитку. 

За безпосередньою участю М.П. Сичевського підготовлено до захисту 5 
кандидатських дисертацій. він – автор понад 150 наукових праць, у тому 
числі, 25 монографій, 1 підручника, 12 авторських свідоцтв і патентів на 
винаходи. 

За вагомий особистий внесок у наукове забезпечення технічного та тех-
нологічного розвитку харчової та переробної промисловості України, ба-
гаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм М.П. Сичевського 
нагороджено Почесною грамотою верховної Ради України (2019), а також 
академічною відзнакою НААН – Пам’ятною ювілейною медаллю «100 ро-
ків Національній академії аграрних наук України». Присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2015). Лауреат Між-
народного відкритого Рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» 
(1998). Має численні грамоти, подяки та премії від Київської міської ради, 
Мінагрополітики України, Президії НААН.

За активної участі М.П. Сичевського створено міжгалузеву Науково-
координаційну раду у сфері науки, освіти та харчової промисловості при 
НААН. він є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських 
та кандидатських дисертацій НУХТ, а також був співголовою НТР з харчо-
вої промисловості Міністерства аграрної політики і продовольства України 
та головою Технічного комітету стандартизації ТК 140. М.П. Сичевський 
брав активну участь у роботі Міжнародних та всеукраїнських конферен-
цій, у тому числі, організованих на базі ІПР НААН, а також фахових семі-
нарів, круглих столів, засідань консультативних рад і робочих груп. 
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СІчНЯК 
Лев 
Костянтинович 
(1924–2000) 

Вчений у галузі селекції 
сільськогосподарських рослин, 
доктор сільськогосподарських наук,
академік НААН (1991)

Народився 4 квітня 1924 р. у м. Миргород Полтавської області.
У 1948 р. закінчив всесоюзний сільськогосподарський інститут заочно-

го навчання (нині – Російський державний аграрний заочний університет, 
м. Москва). Упродовж 1941–1945 рр. – військовослужбовець, учасник ве-
ликої вітчизняної війни; у 1953–1957 рр. – старший науковий співробітник, 
завідувач відділу; 1957–1971 рр. – заступник директора з наукової роботи 
Кримської обласної сільськогосподарської дослідної станції (с. Клепіні-
но Красногвардійського району Кримської області); 1971–1978 рр. – за-
ступник директора; 1978–1987 рр. – директор Селекційно-генетичного 
інституту (м. Одеса); 1987–1989 рр. – старший науковий співробітник-
консультант лабораторії цього закладу; 1989–1998 рр. – директор, радник 
дирекції Одеського біотехнологічного інституту (м. Одеса).

У 1953 р. у Тимірязєвській сільськогосподарській академії захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Дуб в лесной опытной даче ТСХА», 
у 1973 р. в Інституті рослинництва і селекції ім. в.Я. Юр’єва (м. Хар-
ків) – докторську дисертацію на тему: «Изучение реакции сортов озимой 
пшеницы на агрофон и последствие условий выращивания на урожайные 
качества семян».

Коло наукових інтересів включало селекцію сільськогосподарських рос-
лин, насінництво і насіннєзнавство. За його участю встановлено законо-
мірності впливу зовнішніх факторів на формування урожайних якостей 
насіння. Опубліковано 220 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 
9 авторських свідоцтв на винаходи у сфері генетики та на сорти пшениці, 
озимого і ярого ячменю, гібридів сорго. Захищено 1 докторську і 4 канди-
датські дисертації.

Обраний у 1982 р. членом-кореспондентом вАСГН1Л, а дійсним чле-
ном (академіком) УААН – у 1991 р. 
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Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1966), двома орденами Трудо-
вого червоного Прапора (1971, 1977), орденом вітчизняної війни (1985), 
дев’ятьма медалями.

Помер 9 серпня 2000 р., похований у м. Одесі. 
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СНІТИНСЬКИй
володимир
васильович 
Вчений у галузі біології тварин, 
 біохімії, зоотехнії, ветеринарії, 
доктор біологічних наук, професор,
академік НААН (1999)

Народився 5 травня 1948 р. на Тернопільщині. 
У 1972 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут (нині Націо-

нальний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжиць-
кого).

У 1973 р. вступив до аспірантури та захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «вікові особливості енергетичного обміну у чорно-рябої худоби з 
гістохімічною характеристикою тканин, депонуючих вуглеводів» (1976).

Свої наукові пошуки продовжив у 1978 р. як молодший науковий спів-
робітник лабораторії вікової фізіології і біохімії Українського НДІ фізіо-
логії і біохімії сільськогосподарських тварин. У 1980–1988 рр. – старший 
науковий співробітник лабораторії вікової фізіології і біохімії, із 1988 р. – 
завіду вач лабораторії нейрогуморальної регуляції (1988–1993). 

У 1983 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. 
У 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Обмін речовин і 

його регуляція у свиней на ранніх стадіях розвитку».
Упродовж 1993–1998 рр. працював директором Інституту фізіології і 

біохімії сільськогосподарських тварин УААН та Інституту землеробства і 
біології тварин УААН. вчене звання професора присвоєно у 1996 р. 

У 1998 р. призначений ректором Львівського державного аграрного уні-
верситету (нині – Львівський національний аграрний університет).

Автор майже 900 наукових публікацій, у тому числі, 15 наукових моно-
графій, 6 підручників та 8 навчальних посібників. 

Основними напрямами наукової діяльності володимира васильовича є: 
дослідження особливостей мінерального живлення сільськогосподарських 
тварин, зокрема, вивчення регуляторних механізмів гемопоезу, активності 
антиоксидантної, імунної та ендокринної систем у молодняку сільсько-
господарських тварин; дослідження екотоксикологічного впливу важких 
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металів на процеси метаболізму в організмі рослин і тварин; вивчення 
впливу біологічно активних речовин (мінералів, вітамінів, гормонів) на 
продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці, розроблення нау-
кових підходів підвищення продуктивності тварин та покращення якості 
продукції, формування наукових засад сталого розвитку на основі еколого-
економічних засад.

Значним здобутком як керівника є динамічний розвиток Львівського 
національного аграрного університету. Саме під його керівництвом уні-
верситету в 2008 р. присвоєно статус національного. Сьогодні у структурі 
університету – 8 коледжів, 5 факультетів, Інститут заочної та післядиплом-
ної освіти, науково-дослідний центр, інноваційний центр. Сформовано 
комплексну наукову тематику, під його керівництвом університет підго-
тував майже 60 тис. спеціалістів. Істотно зросла кількість виданих в уні-
верситеті підручників, навчальних посібників, наукових робіт і навчально-
методичних розробок.

З ініціативи в.в. Снітинського налагоджено тісні контакти з наукови-
ми товариствами та навчальними закладами Англії, Німеччини, франції, 
Польщі, Росії, Білорусі, чехії, Словаччини, США та багатьох інших країн. 
За безпосередньою участю в.в. Снітинського в рамках програм Erasmus+ 
і Темпус в університеті реалізовано 8 проєктів. 

Завдяки активній громадянській позиції в.в. Снітинського в універси-
теті відкрито музеї Я. Зайшлого, C. Бандери, Є. Храпливого, музей історії 
університету. Сформовано систему національно-патріотичного виховання 
молоді, споруджено студентську церкву Святого рівноапостольного князя 
володимира великого. вдосконалено навчально-виховну роботу, активно 
працює студентське самоврядування, розвивається художня самодіяль-
ність і спорт. 

За свою наукову діяльність і активну громадянську позицію володимир 
васильович удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 
(1997), нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2001), Орденом 
«За заслуги» ІІ ступеня (2006), Почесною грамотою верховної Ради Украї-
ни (2007), Трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України 
«відмінник аграрної освіти та науки» (2005) і Трудовою відзнакою Мініс-
терства аграрної політики України «Знак Пошани» (2006). Також воло-
димир васильович за заслуги перед церквою нагороджений Орденом Св. 
Архістратига Михаїла, Орденом Св. Андрія Первозваного, Орденом Св. 
володимира великого, Орденом Св. Юрія Переможця, Орденом Св. Кири-
ла і Мефодія, відзнакою Папи Римського Бенедикта ХХVI, орденом князя 
Костянтина Острозького, медаллю «Григорій Сковорода».

У 2020 р. отримав державну нагороду «Лауреат Державної премії в га-
лузі науки і техніки 2019 року».
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СОЗІНОв
Олексій
Олексійович 
(1930–2018)

Вчений у галузі генетики, селекції,  
біотехнології та агроекології,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, Президент УААН (1990–1996), 
академік НААН (1990)

Народився 26 квітня 1930 р. у с. Єржово Рибницького району УРСР 
(нині – Республіка Молдова).

Трудову діяльність розпочав робітником, механізатором в елітгоспі 
«Дачне» Одеської області (1944–1948). У 1954 р. закінчив агрономічний 
факультет Одеського сільськогосподарського інституту (нині – Одеський 
державний аграрний університет) із спеціальності селекція і насінни-
цтво.

Упродовж 1955–1958 рр. – аспірант; 1958–1966 рр. – молодший, стар-
ший науковий співробітник, завідувач лабораторії; 1966–1971 рр. – за-
ступник директора; 1971–1978 рр. – директор всесоюзного селекцій но- 
генетичного інституту (м. Одеса); 1978–1982 рр. – перший віце-прези-
дент вАСГНІЛ; 1981–1987 рр. – директор Інституту загальної генетики 
ім. М.І. вавилова АН СРСР (м. Москва), віце-президент всесоюзного то-
вариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. вавилова (м. Москва); 1987–
1990 рр. – голова Президії Південного відділення вАСГНІЛ (м. Київ), 
заступник голови Держагропрому УРСР; 1990–1996 рр. – перший Пре-
зидент Української академії аграрних наук, у 1990–2001 рр. – член Пре-
зидії УААН. Упродовж 1987–1992 рр. – віце-президент вАСГНІЛ,  
заві ду вач відділу прикладної генетики і біотехнології Південного відділен-
ня вАСГНІЛ та АН УРСР; 1992–2000 рр. – фундатор і директор Інституту 
агро  екології та біотехнології УААН; 1994–2002 рр. – засновник та завіду-
вач кафедри агроекології та біотехнології Національного аграрного універ-
ситету (м. Київ). З 2000 р. – завідувач відділення Інституту агроекології та 
біо техно логії УААН, з 2002 р. і до останнього – завідувач лабораторії мо-
лекулярної генетики рослин ДУ «Інститут харчової біотехнології і геномі-
ки НАНУ», з 2004 р. – головний науковий співробітник Інституту захисту 
рослин НААН, професор Національного університету біоресурсів і при-
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родокористування України, голова комісії НАНУ з об’єктів, які становлять 
національне надбання України.

З 1987 р. – член, а згодом – радник Президії Національної академії наук 
України.

У 1959 р. в Одеському сільськогосподарському інституті захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Пивоваренный ячмень на юге Украины», 
а в 1970 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, 
селекції і генетики ім. в.Я. Юр’єва – докторську дисертацію на тему: «Ка-
чество зерна пшеницы юга Украины и пути его улучшения». 

У 1977 р. О.О. Созінову присвоєно вчене звання професора.
Олексій Олексійович уперше запропонував нові генетично обґрунто-

вані методичні підходи для розв’язання важливої для виробників пробле-
ми – підвищення якості зернових селекційним і технологічним шляхом. 
Розробив і сприяв розвитку нових наукових напрямів сучасної загальної і 
молекулярної генетики, селекції та еволюції рослин і тварин; він уперше 
запропонував принцип використання алельних варіантів кластерів генів 
як генетичних маркерів, дослідив особливості формування коадаптивних 
асоціацій генів у геномах культурних і диких злаків. Опрацьована вченим 
і його школою генетична класифікація проламінів здобула міжнародне ви-
знання, а спосіб ідентифікації генотипів сортів і форм культурних рослин 
за локусами запасних білків є важливим моментом сучасного насінни-
цтва і сортовипробування. Останнім часом вчений активно працював над 
проб лемами геноміки, агросфери XXI ст., збереження біорізноманітності 
і довкілля в контексті сталого розвитку, обґрунтування необхідності до-
слідження агросфери України як єдиної системи, що визначає якість умов 
життя усього населення.

Автор та співавтор 18 сортів сільськогосподарських культур. Отримав 
19 авторських свідоцтв та патентів.

Ним опубліковано понад 600 наукових праць, у тому числі, 8 монографій. 
У 1989 р. монографія О.О. Созінова «Полиморфизм белков и его значение 
в генетике и селекции» (м. Москва, 1985) удостоєна Премії ім. в.Я. Юр’єва 
НАН України.

Під його керівництвом підготовлено 45 кандидатів і 9 докторів наук.
О.О. Созінов був головою спеціалізованої вченої ради в ДУ «Інститут 

харчової біотехнології і геноміки НАНУ», членом спецради в Інституті за-
хисту рослин НААН.

Обраний у 1973 р. членом-кореспондентом вАСГНІЛ, з 1978 р. – дійс-
ним членом (академіком) вАСГНІЛ і АН УРСР відділення загальної біо-
логії із спеціальності генетика. 

У 1990 р. обраний дійсним членом (академіком) УААН відділення рос-
линництва і селекції (генетика і селекція).

Тривалий час О.О. Созінов був членом комітетів із присудження Ленін-
ських і Державних премій СРСР, Державних премій України в галузі науки 
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і техніки, а також Президії вАК України. його двічі обирали президентом 
Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. вавилова. Був 
членом Комісії з питань аграрної та земельної реформ при Президентові 
України, Комісії з розробки Національної програми розвитку сільськогос-
подарського виробництва на 1995–2005 рр., Державної комісії з питань 
реорганізації в галузі науки, Національної комісії з біоетики, ініціатором 
створення Національного центру генетичних ресурсів рослин України. 
Обирався дійсним членом (академіком) Академій аграрних наук Білорусі 
і Грузії, Академії наук Республіки Казахстан, Академії наук НДР (1978), 
іноземним членом Російської академії наук (2013), почесним професором 
Болгарської академії наук. визнаний Людиною року – 1997 і Людиною ІІІ 
тисячоліття (США). Був ініціатором створення і керівником Міжнародного 
центру з генетики і селекції рослин країн РЕв.

Редактор (1980–2001), згодом – заступник головного редактора міжна-
родного журналу «Цитологія і генетика». Був редактором збірника нау-
кових праць «Агроекологія і біотехнологія», членом редколегій багатьох 
вітчизняних та зарубіжних часописів з питань генетики, селекції, біотехно-
логії, загального рослинництва, насінництва, серед яких «вісник аграрної 
науки», «Доповіді НАН України», «Науковий вісник НАУ», «Науковий віс-
ник НУБіП України», «Генетичні ресурси», «Аграрна наука і освіта», «Біо-
технологія», «Агроекологічний журнал», «Ґрунтознавство», «Генетика» 
(Росія), «Аграрная наука» (Росія), «Наука и жизнь» (Росія), «Biologisches 
Zentralbatt» (Німеччина). Був членом Міжнародного товариства хімії зер-
на, Європейського товариства селекціонерів, Американської асоціації хі-
мії зерна, Канадського товариства генетиків, Українського міжнародного 
комітету з питань науки і культури, Українського товариства генетиків і 
селекціонерів ім. М.І. вавилова.

Нагороджений орденами Леніна (1973), Жовтневої Революції (1977), 
Трудового червоного Прапора (1971), «За заслуги» III ступеня (2000), По-
чесними відзнаками верховної Ради і Кабінету Міністрів України, НАН 
України, УААН, багатьма медалями, Почесними грамотами, дипломами 
вДНГ СРСР і України. йому присвоєно звання заслуженого діяча науки 
і техніки України (1990); лауреата Державної премії Російської федерації 
в галузі науки і техніки (1995); Державної премії України в галузі науки і 
техніки і Премії ім. в.Я. Юр’єва НАН України (1989). Обирався народним 
депутатом верховної Ради СРСР (1988–1991).

Помер 4 серпня 2018 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

СТАШУК
василь 

Андрійович 
Вчений у галузі  

сільськогосподарської меліорації 
і природокористування,  

доктор технічних наук, професор,  
академік НААН (2020)

Народився 14 січня 1955 р. у с. Підгайці Млинівського району Рівнен-
ської області.

Після закінчення Млинівської середньої школи № 1 вступив до Україн-
ського інституту інженерів водного господарства, який закінчив у 1977 р., 
здобувши фах інженера-гідротехніка. Упродовж 1977–1990 рр. 

Працював на посадах головного інженера, начальника Трубізького управ-
ління водного господарства та головного інженера Київського облводгоспу 
Міністерства меліорації та водного господарства України. Упродовж 1986–
1987 рр. брав активну участь у ліквідації наслідків катастрофи на чорнобиль-
ській АЕС, працюючи у складі урядової комісії безпосередньо в м. чорнобилі. 
У період з 1990 по 2001 р. був на посадах провідного, головного спеціаліста, 
завідувача відділу, заступника начальника Управління координації здійснен-
ня аграрної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка і прогно-
зування умов формування водного режиму осушених земель при різних 
способах його регулювання», 2009 р. – докторську на тему: «Наукові за-
сади управління водогосподарсько-меліоративним комплексом України», 
здобувши ступінь доктора технічних наук за спеціальністю сільськогоспо-
дарські меліорації. 

У 2010 р. обрано членом-кореспондентом НААН за напрямом наукове 
забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва, а в 
2020 р. академіком НААН за напрямом агрономія (сільськогосподарські 
меліорації).

У 2001 р. був призначений на посаду заступника голови Державного 
комітету України з водного господарства, з 2003 по 2010 р. – голова цього 
комітету, а з 2010 по 2014 р. – голова Державного агентства водних ресур-
сів України.



346

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

До основних наукових здобутків в.А. Сташука варто віднести розроб-
лення наукових засад інтегрованого управління водними ресурсами і 
водогосподарсько-меліоративним комплексом України за галузевим та ба-
сейновим принципами, розроблення наукових та організаційних засад від-
новлення в сталого розвитку гідротехнічних меліорацій в умовах ринкової 
економіки та глобальних змін клімату, розроблення наукових підходів та 
комплексу заходів щодо захисту територій і населених пунктів від шкід-
ливої дії вод та управління водними ресурсами у кризових ситуаціях. Крім 
того, в.А. Сташуком науково обґрунтовано нові підходи до протипавод-
кового захисту із застосуванням активного способу управління водними 
ресурсами, які вже впроваджуються та довели свою ефективність під час 
проходження паводків у Закарпатській, Івано-франківській та Львівській 
областях. Значний внесок ученого також у розроблення наукових основ 
створення і функціонування системи моніторингу кількісних і якісних по-
казників вод та меліорованих земель.

Результати наукових робіт в.А. Сташука реалізовано у складі низки 
нормативно-правових документів, зокрема, в науковому обґрунтуванні ці-
льових загальнодержавних програм протипаводкового захисту територій 
та розвитку водного господарства країни.

Значну увагу у своїй роботі на посаді голови Держводагентства Украї-
ни в.А. Сташук приділяв питанням переведення галузі на засади іннова-
ційного розвитку. За його ініціативою та безпосередньою участю в галузі 
реалізується комплекс заходів щодо запровадження інтегрованого методу 
управління водними ресурсами за басейновим принципом із залученням 
до управління громадськості через басейнові водні ради.

У різні роки працював доцентом Національного університету водного 
господарства та природокористування, Національного університету біо-
ресурсів та природокористування професором кафедри водопостачання, 
каналізації і гідравліки Харківського державного технічного університету 
будівництва та архітектури, завідувачем кафедри інформаційних техноло-
гій Державного інституту економіки водних ресурсів (м. Київ).

За результатами наукової діяльності в.А. Сташуком опубліковано понад 
170 наукових праць, в тому числі 15 монографій, 17 посібників, 2 патенти, 
112 наукових статей.

Плідну працю в.А. Сташука відзначено різними нагородами. У 2004 р. 
йому присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського госпо-
дарства України. У 2005 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України, у 2007 р. – Почесною відзнакою Української академії 
аграрних наук, у 2012 р. – орденом «Знак Пошани» ІІІ ступеня та іншими 
вищими нагородами різних міністерств і відомств України.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

СТЕГНІй
Борис

Тимофійович  
Вчений у галузі ветеринарної медицини, 

доктор ветеринарних наук, професор, 
академік НААН (2007)

Народився 9 серпня 1951 р. у м. Лебедин на Сумщині. 
У 1971 р. з відзнакою закінчив ветеринарне відділення Маловистороп-

ського сільськогосподарського технікуму, а в 1976 р. – ветеринарний фа-
культет Харківського зооветеринарного інституту (нині – Харківська дер-
жавна зооветеринарна академія), також з відзнакою. 

Після закінчення інституту працює завідувачем ветеринарної лікарні 
(1976–1979 рр.) на Сумщині, потім у 1979–1981 рр. навчається в аспіран-
турі Українського НДІ експериментальної ветеринарії (у 1992–2006 рр. – 
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН 
(ІЕКвМ УААН), з 2006 р. – Національний науковий центр «Інститут екс-
периментальної і клінічної ветеринарної медицини» (ННЦ «ІЕКвМ»)). З 
1982 до 1995 р. – старший науковий співробітник ІЕКвМ УААН, у 1996–
2000 рр. – завідувач відділу профілактики хвороб птиці Інституту птахів-
ництва УААН, у 2000–2001 рр. – заступник директора з наукової роботи 
ІЕКвМ УААН, а з 2001 р. і донині – директор ННЦ «ІЕКвМ». 

У 2002 р. обрано членом-кореспондентом, а в 2007 р. – академіком 
УААН.

вчене звання професора присвоєно у 2003 р. 
У 1982 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Крио-

консервирование первичных клеточных культур и тканей для вирусологи-
ческих исследований», а в 1995 р. – докторську дисертацію на тему: «Био-
логические свойства и проблемы стабилизации культур клеток животных, 
используемых в биотехнологии».

Наукова діяльність розпочалася з вивчення біологічних властивостей 
клітинних культур тваринного походження для використання у біопромис-
ловості при виробництві вакцин та діагностикумів. Ним розроблені оригі-
нальні методики кріоконсервування клітинних культур та їх деконтаміна-
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ції від мікроорганізмів, проведено фундаментальні дослідження на рівні 
молекулярної біології, рекомбінантної біотехнології та імунології щодо 
імуноферментної діагностики лейкозу вРХ. З 2001 р. є науковим керівни-
ком програм наукових досліджень НААН та галузевих науково-технічних 
програм з наукового супроводу забезпечення ветеринарного благополуччя 
тваринництва України, очолює та координує діагностично-консультативну 
роботу ННЦ «ІЕКвМ» з дослідними господарствами НААН та тварин-
ницькими агроформуваннями України різних форм господарювання. вели-
ку увагу приділяє розвитку міжнародного співробітництва ННЦ «ІЕКвМ», 
приймає активну участь у реалізації Програми зменшення біологічної за-
грози Міноборони США в Україні та міжнародних наукових проєктів. він 
є членом всесвітньої ветеринарної асоціації з птахівництва, Європейської 
та Американської асоціацій з біобезпеки, Міжнародної федерації асоціацій 
з біобезпеки, Американської асоціації мікробіологів, Міжнародної асоціа-
ції грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій.

Академік Б. Т. Стегній є членом Президії НААН, заступником академіка-
секретаря відділення ветеринарної медицини НААН, головою вченої 
ради ННЦ «ІЕКвМ» та Спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 при ННЦ 
«ІЕКвМ» із захисту докторських і кандидатських дисертацій, очолює ре-
дакційні колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «ветери-
нарна медицина» та англомовного журналу «Journal for Veterinary Medicine, 
Biotechnology and Biosafety», він також є членом редколегій наукових видань 
«Agricultural Science and Practice», «вісник аграрної науки», «ветеринарна 
біотехнологія» та «Эпизоотология. Иммунобиология. фармакология. Сани-
тария». 

Результати наукових пошуків висвітлені у 1288 публікаціях, серед яких 
21 монографія, 866 статей і тез (у тому числі, у виданнях, індексованих у 
Scopus – 12, Web of Science – 21, індекс Хірша в цих базах – 5 і 7 відповід-
но, у Google Scholar – 14), 375 патентів України і 26 авторських свідоцтв 
СРСР. Під його керівництвом захищено 9 докторських і 29 кандидатських 
дисертацій.

Нагороджено орденом «За заслуги», Почесною грамотою верховної 
Ради України, трудовою відзнакою «Знак Пошани», відзнаками «За заслу-
ги у розвитку ветеринарної медицини України», присвоєно почесні звання 
«Заслужений винахідник СРСР», «відмінник аграрної освіти та науки» 
Міністерства аграрної політики України, а також «Заслужений діяч науки і 
техніки України». Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки Украї-
ни за наукову розробку «Система епізоотологічного моніторингу, імуно-
профілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні» 
(2009), Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій (2017). 
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

СТЕЛЬМАХ
Адольф
фомич 

Вчений у галузі генетики рослин,
доктор біологічних наук, професор,

академік НААН (1995)

Народився 12 червня 1941 р. на хут. Доміново воложинського району 
Мінської області (Білорусь) в селянській родині.

У 1962 р. закінчив біологічний факультет Бєларуського державного уні-
верситету на кафедрі дарвінізму і генетики (БДУ, м. Мінськ).

Протягом 1962–1968 рр. – аспірант та асистент тієї самої кафедри БДУ. З 
1968 р. – завідувач відділу, 1975 р. – завідувач лабораторії, 1988 р. – заступ-
ник директора з наукової роботи, з 2001 р. і донині – головний науковий 
співробітник відділу генетики Селекційно-генетичного інституту (нині – 
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення) (м. Одеса).

У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изучение 
триплоидных гибридов сахарной свёклы и их родительских форм» (БДУ, 
м. Мінськ), а у 1987 р. в Інституті загальної генетики АН СРСР (м. Мо-
сква) – докторську дисертацію на тему: «Наследование и генетическая 
роль различий по типу и скорости развития у мягкой пшеницы», обидві за 
фахом генетика.

вчене звання професора з генетики присвоєно у 1996 р.
Головною метою А.ф. Стельмаха при переведенні на роботу в Одесу 

була переорієнтація досліджень усього інституту на рейки класичної ге-
нетики з Лисенківського напряму. І вже з 1971 р. Інститут стає не тіль-
ки всесоюзним координатором усіх теоретичних досліджень з генетики, 
фізіології та біохімії рослин, а й Міжнародним координатором наукового 
співробітництва країн РЕв, у якому він відповідає за 3 з 11 розділів Про-
грами. Започатковані А.ф. Стельмахом роботи у відділі з анеуплоїдії пше-
ниць стимулювали реорганізацію лабораторії технології (якість продукції) 
у відділ генетичних основ селекції з головним напрямом щодо біохімічних 
маркерів. А розпочаті дослідження з нуклеїновими кислотами і культурою 
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клітин in vitro стали не тільки стимулом для організації в інституті першої 
в країні лабораторії молекулярної генетики сільськогосподарських рослин, 
а й перетворили його в широкознаний передовий Біотехнологічний центр.

Коло наукових інтересів А.ф. Стельмаха включає широкий спектр пи-
тань генетики кількісних і якісних ознак рослин, головне місце серед яких 
займають фізіолого-генетичні системи контролю темпів початкового роз-
витку зернових культур (тривалість потреби в яровизації, фоточутливість 
і скоростиглість per se) та їхні ефекти і зв’язок з іншими господарськими 
ознаками та адаптивністю. Саме за цим напрямом і працює визнана у світі 
наукова школа А.ф. Стельмаха. А сам він запрошується й приймає участь 
у роботі 37 міжнародних наукових форумів за кордоном (вільно володіє 
5 мовами, у тому числі англійською та читає наукову літературу ще 8 мо-
вами). З 1994 р. він стає академіком Нью-йоркської АН, будучи перед тим 
членом-кореспондентом УААН, у 1995 р. його обрано академіком УААН з 
генетики у відділенні рослинництва.

Є автором понад 350 наукових публікацій (40 з них англійською мовою, 
2 каталоги генотипів більш як 1000 сортів пшениці за генами Vrn), опублі-
ковано більше 6000 рефератів наукових статей з генетики і селекції пшени-
ці. Має 4 авторські свідоцтва на винаходи, селекціонерами інституту його 
включено як співавтора 4 сортів ячменю і пшениці.

Серед учнів А.ф. Стельмаха 7 докторів наук (Україна, Бєларусь, Узбе-
кистан, Індія), з яких 4 вже обрано членами-кореспондентами, і 16 канди-
датів наук.

він є лауреатом премії АН України ім. в.Я.Юр’єва (1990 р.), має 5 ме-
далей та 8 різних почесних нагород. Дипломант вДНГ СРСР (1976, 1982) і 
УРСР (1988). Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоє-
но у 2012 р.

Тривалий час був членом президій вОГІС та УОГІС, експертом вАК, 
членом 3 спеціалізованих вчених рад щодо захисту докторських дисер-
тацій за фахами генетика та селекція і насінництво, членом редколегій 
3 наукових видань України і всіх наукових видань інституту, здійснює кон-
сультативні функції та читає лекції аспірантам. Протягом чотирьох 5-річок 
незалежної України був керівником ДНТП з Теоретичних основ селекції. 
У перші 4 роки роботи в Одесі читав лекції з генетики на 3 відділеннях 
2 факультетів Одеського сільськогосподарського інституту.

А.ф. Стельмах – постійний член правління Одеського національно-
культурного об’єднання громадян «Беларусь», сценарист і конферансьє 
ансамблю «Бєларускі матыў», видав поетичну збірку «Каб любіць Бе-
ларусь» бєларуською мовою (Одеса, 2009, 248 с.) і російською мовою 
мемуарно-історичні спогади «Рождённый на хуторе в Западной Беларусі» 
(Одеса, 2016, 336 с.). його включено до переліку видатних учених «Хто 
є хто в Україні» (2007) і до збірника про видатних бєларусів за кордоном 
«Беларусы ў свеце» (Мінськ, 2010).
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

СУПІХАНОв 
Борис

Карабайович
Вчений у галузі аграрної економіки,

доктор економічних наук, 
 академік НААН (2020)

Народився 28 липня 1954 р. у м. Старобільськ Луганської області.
Освіту здобув у 1976 р. у ворошиловградському сільськогосподарсько-

му інституті, факультет економіки і організації сільського господарства.
Трудова діяльність: 1976–1977 рр. – економіст колгоспу імені Мічу-

ріна, старший економіст Старобільського районного управління сіль-
ського господарства; 1977–1978 рр. – служба в лавах Радянської Армії; 
1979–1981 рр. – головний економіст-начальник відділу Біловодського 
районного управління сільського господарства; 1981–1983 рр. – дирек-
тор Новоолександрівського кінного заводу Біловодського району; 1983–
1986 рр. – начальник управління сільського господарства Біловодського 
району; 1986–1987 рр. – голова Біловодського районного агропромисло-
вого об’єднання; 1987–1990 рр. – перший заступник голови – начальник 
відділу агропромислового комітету ворошиловградської області; 1991–
1992 рр. – начальник управління сільського господарства Луганського 
облвиконкому; 1992–1994 рр. – заступник голови Луганської обласної 
державної адміністрації; 1994–1995 рр. – начальник відділу – заступник 
директора Луганської філії АБ «Брокбізнесбанк»; 1995–1997 рр. – пер-
ший заступник міністра сільського господарства і продовольства України; 
1997–1998 рр. – перший заступник міністра агропромислового комплексу 
України; 1998–1999 рр. – міністр агропромислового комплексу України; 
2000–2001 рр. – начальник головного управління, помічник керівника 
групи Державної податкової адміністрації України; 2001–2004 рр. – рад-
ник прем’єр-міністра України з питань сільського господарства; 2004–
2005 рр. – начальник Головної державної інспекції з карантину рослин 
Міністерства аграрної політики України; 2006–2008 рр. – перший заступ-
ник міністра аграрної політики України; 2008–2010 рр. – заступник міні-
стра аграрної політики України.
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Наразі працює невиконавчим директором групи компаній «Агротон».
Наукова діяльність: у 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Ціновий механізм АПК України в умовах переходу до ринку», у 2010 р. – 
докторську дисертацію на тему: «Розвиток ринків аграрної продукції».

Займався розробкою питань реформування та розвитку підприємства 
агропромислового виробництва, концептуальними напрямами стратегії 
розвитку агропромислового комплексу та сільських територій України на 
період до 2020 р., ціноутворенням та нормативними витратами в сільсько-
му господарстві.

Аналітична робота сприяла підготовці фундаментальної монографії 
«Розвиток ринків аграрної продукції», в якій він окреслив головні напрями 
теорії і практики формування, діяльності та розвитку ринків аграрної про-
дукції на світовому, регіональному рівнях.

він не тільки вперше сформулював гіпотезу про те, що аграрний ринок 
є першоосновою формування ринку і ринкової економіки взагалі, а й зро-
бив аналіз географії експорту товарів АПК основних країн-експортерів і 
України зокрема.

Розроблена вченим методика оцінки потенційного імпортера аграрної 
продукції отримала свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір 
(№ 38198). Монографія багато в чому є базою для розвитку експортно-
імпортної діяльності України на світових ринках аграрної сировини та про-
дукції переробної промисловості і як наукова праця була не лише схвально 
прийнята науковою спільнотою, а й стала основою для захисту на її базі 
докторської дисертації (2010).

Значний внесок зроблений ним в історію науки і техніки шляхом учас-
ті у підготовці низки монографій з історії олійних та зернових культур, 
роботі сільськогосподарського наукового комітету України (1918–1927), 
Україн ської академії аграрних наук (1956–1962), а також продовольчої без-
пеки України.

У 2010 р. – обрано членом-кореспондентом НААН; 2020 р. – академіком 
НААН.

Автор і співавтор понад 60 публікацій, у тому числі, 10 монографій.
Б.К. Супіханов заслужений працівник сільського господарства України 

(1997); нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2004), орденом 
«За заслуги» ІІ ступеня (2009), Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
Украї ни (2004).
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

TAPAPIKO
Олександр

Григорович
Вчений у галузі  

загального землеробства,  
захисту ґрунтів від ерозії,  

ландшафтної екології,
доктор сільськогосподарських наук, 

професор, академік НААН (1993)

Народився 11 липня 1936 р. у Клімовському районі Брянської області. 
Закінчив Українську сільськогосподарську академію (нині – Національ-

ний університет біоресурсів і природокористування України) факультет 
ґрунтознавства і агрохімії (1963). 

Працював на Драбівській дослідній станції Інституту землеробства 
НААН (1963–1970) завідувачем відділу та заступником директора з нау-
кової роботи. 

водночас підготував і захистив кандидатську дисертацію (1969 р.). На 
запрошення професора А.С. Скородумова з 1970 по 1990 р. працював в 
Інституті землеробства завідувачем лабораторії захисту ґрунтів від ерозії. 

Основним результатом цього 20-річного періоду наукової діяльності було 
теоретичне обґрунтування, розробка і реалізація на практиці принципово 
нової ґрунтозахисної системи землеробства з контурно меліоративною ор-
ганізацією території (КМЗ), яка набула визнання серед науковців, практиків, 
регіональних і центральних органів управління. Питання застосування на 
практиці цієї системи землеробства підтримано Міністерством сільського 
господарства України (1980–1990), а Рада Міністрів України у 1990 р. при-
йняла постанову про її впровадження у виробництво. Основні положення 
КМЗ використано при розробці Державної програми з підвищення родю-
чості ґрунтів (1986), Концепції розвитку землеробства на період до 2005 р., 
Національної програми охорони земель (1996), а також при розробці Націо-
нальної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра.

За результатами досліджень з проблеми охорони ґрунтів від ерозії, за-
хистив докторську дисертацію за спеціальністю загальне землеробство 
(1987). 

У 1990 р. присвоєно звання професора та обрано членом-кореспон-
дентом НААН, а в 1993 р. – дійсним членом НААН. 
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У 1990 р. обраний академіком-секретарем відділення землеробства 
і агроекології НААН, член Президії НААН (1990–2000). Працював за 
сумісництвом завідувачем кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів 
НУБіП, а з 2000 по 2004 р. в Інституті агроекології і природокористування 
(ІАП) завідувачем відділення агроекології. З 2004 по 2005 р. проректор 
з наукової роботи Державної екологічної академії Мінприроди України, 
з 2006 р. працює в ІАП. Основним напрямком наукової роботи в цей 
період (2006–2021) є розробка науково-методичних засад супутникового 
агроекологічного моніторингу агросфери України та виконання НТП 
«Агрокосмос». 

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, лау реат 
державної премії України в галузі науки і техніки (1999), Заслужений діяч 
науки і техніки України (2007).

За результатами досліджень опубліковано близько 250 наукових праць, 
у тому числі монографій – 6, підручників – 2, навчальних посібників – 5. 
Підготовлено 20 кандидатів та 2 доктори наук.

Нагороджений Грамотою Президії верховної Ради УРСР (1978), По-
чесною грамотою верховної Ради України «За особливі заслуги перед 
Українським народом» (2012), Почесною грамотою Держкомітету УРСР 
з охорони природи (1981), Почесною грамотою Міністерства вищої і се-
редньої освіти СРСР за роботу «Ґрунтозахисне землеробство» як кращої 
серед вУЗів СРСР (1985), трудовою відзнакою Мінагрополітики України 
«Знак Пошани» (2006), «Почесною відзнакою НААН» (2006), медаллю 
«Незалежність України» Міжнародної академії рейтингових технологій і 
соціології, бронзовою, срібною і золотою медалями на всесоюзних і рес-
публіканських виставках. Обраний почесним доктором Інституту агроеко-
логії природокористування НААН та Інституту водних проблем і меліора-
ції НААН, почесним членом спілки ґрунтознавців і агрохіміків України. 
Консультант ПРООН в Україні у сфері аграрної політики (2015–2016) при 
виконанні проєкту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну по-
літику України», член спецради Д 26.371.01 при ІАП з захисту кандидат-
ських і докторських дисертацій, член редколегій провідних спеціалізова-
них журналів.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТАРАРІКО
Юрій 

Олександрович  
Вчений у галузі агроекології,

доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН (2020)

Народився 9 листопада 1964 р. у с. Драбів Драбівського району черкась-
кої області. Закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства за спеціаль-
ністю вчений агроном Української сільськогосподарської академії (нині – 
Національний університет біоресурсів і природокористування України) і 
отримав кваліфікацію вченого агронома (1986). У 1986–1989 рр. – голов-
ний агроном у колгоспі «Нове життя» Гадяцького району Полтавської об-
ласті. Після закінчення аспірантури при Інституті землеробства з 1992 р. 
працював науковим співробітником у цьому самому інституті.

У 1994 р. за переводом перейшов на роботу в Інститут агроекології та 
біотехнології УААН (нині – Інститут агроекології і природокористування 
НААН), де пройшов шлях від старшого наукового співробітника до завіду-
вача відділення агроекології. 

З 2004 р. працює на посаді завідувача відділення «Агроресурси» Інсти-
туту гідротехніки і меліорації НААН (нині – Інститут водних проблем і 
меліорації НААН).

Кандидатську дисертацію захистив у 1992 р. у спеціалізованій раді 
Українського НДІ землеробства: «Біоенергетична ефективність різних тех-
нологій вирощування зернових культур з урахуванням їх впливу на родю-
чість ґрунту» зі спеціальності загальне землеробство.

вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2000 р. 
Доктор сільськогосподарських наук з 2003 р. Дисертацію захистив у спе-
ціалізованій раді Інституту агроекології та біотехнології на тему: «Наукові 
основи формування моделей сталого розвитку агроекосистеми в Лісосте-
пу та Поліссі України» зі спеціальності екологія. членом-кореспондентом 
НААН обрано у 2007 р.

Доктор сільськогосподарських наук Ю.О. Тараріко є провідним вченим у 
галузях агроекології і землеробства. За наслідками наукової діяльності ним 
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розроблено наукові і практичні основи формування сталих агроекосистем; 
опрацьовано теоретичні і методичні засади еколого-енергетичної оцінки 
агротехнологій різного рівня інтенсифікації і біологізації; розроблено ме-
тодику створення моделей сталого розвитку енергозберігаючих агроеко-
систем; сформульовано науково-методичні положення щодо формування 
конкурентоспроможного стосовно сучасних соціально-економічних умов 
сільськогосподарського виробництва шляхом біологізації агротехнологій, 
ресурсо- та енергозбереження. всі ці розробки представлені у вигляді ти-
пових моделей ведення сталого, екологічно збалансованого виробництва 
продовольства і біоенергії в умовах Полісся, Лісостепу і Степу України. 

Особливої уваги заслуговують запропоновані комп’ютерні методики 
дослідження агроекосистем, зокрема обґрунтовано шляхи впровадження 
інформаційних технологій в АПК. Опрацьовано нові підходи щодо вико-
ристання результатів стаціонарних дослідів як базової основи оцінки агро-
ресурсного потенціалу сільськогосподарських територій, прогнозування 
розвитку агроекосистем, що дає змогу приймати обґрунтовані рішення на 
різних рівнях управління.

Розроблено ряд маловитратних технологій підвищення врожайності 
основних сільськогосподарських культур на основі комплексного засто-
сування бактеріальних препаратів, біологічно активних речовин та рідких 
полімінеральних добрив. 

Автор понад 200 друкованих праць, опублікованих у вітчизняних та за-
рубіжних виданнях, у тому числі 12 монографій, 11 патентів та 1 стандарту 
України. 

Підготував 6 кандидатів наук, має досвід викладацької роботи. член спе-
ціалізованих вчених рад при Інституті водних проблем і меліорації НААН 
та Житомирському агроекологічному університеті, екологічний аудитор 
(сертифікат Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України, наказ № 442 від 1 грудня 2005 року).

Нагороджений почесною відзнакою НААН, знаком «відмінник аграр-
ної освіти та науки» МАП, лауреат премії НААН «За видатні досягнення в 
аграрній науці» за цикл робіт «Оцінка та раціональне використання агро-
ресурсного потенціалу України».
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТЕРЕЩЕНКО
віктор 

Кирилович  
Вчений у галузі аграрної соціології,

доктор економічних наук, професор,
академік НААН (1999)

Народився 6 травня 1936 р. у с. Пухівка Броварського району Київ-
ської області. У 1963 р. закінчив економічний факультет Української сіль-
ськогосподарської академії. У цьому році був призначений директором 
навчально-дослідного господарства (с. Іскрисківщина Білопільського ра-
йону Сумської області). У 1965–1969 рр. працював начальником Головного 
проектного бюро Укрсільгосптехніки.

У 1969 р. вступив до очної аспірантури Української сільськогосподар-
ської академії, після закінчення якої в 1971 р. і донині працює в Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування України. За час 
роботи в НУБіП України він послідовно пройшов шлях від асистента до 
завідувача кафедри й декана економічного факультету, зарекомендувавши 
себе талановитим організатором науки, продуктивно працював із трудо-
вим колективом, розв’язував теоретико-методологічні й прикладні наукові 
проблеми у сфері аграрної економіки. З 1977 р. разом із групою науковців 
виконував дослідження у створеній при кафедрі економіки науковій ла-
бораторії НУБіП України з проблем мотивації праці в аграрному секторі 
економіки.

в.К. Терещенко очолював 27 років кафедру економіки праці та соціаль-
ного розвитку (об’єднано з кафедрою економіки підприємства) з 1987 до 
2014 р., науково-педагогічні працівники якої виконували значну науково-
дослідну роботу з проблем формування ринкового механізму в аграрному 
секторі економіки, розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому 
виробництві, організації ефективної підприємницької діяльності в аграр-
них формуваннях та вдосконалення системи управління розвитком сіль-
ських територій.

в.К. Терещенко є провідним вченим у галузі аграрної науки. його осно-
вні наукові роботи, спрямовані на розробку теорії системи мотивації пра-
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ці в аграрному секторі економіки та напрямів соціально-економічного 
розвитку сільських територій і громад. Опрацьована ним відповідна 
теоретико-методологічна база дала можливість автору забезпечити необ-
хідні передумови для розв’язання наукової проблеми – створення систе-
ми мотивації праці, яка відповідала б сучасному періоду та забезпечила 
розвиток соціально-трудової сфери на селі. Наукова новизна проведених 
ним досліджень полягає в комплексному вивченні чинників, які створю-
ють соціально-економічне середовище, що спонукає людину, колектив до 
високо продуктивної праці з оптимальним напруженням фізичних та духов-
них сил упродовж всього трудового періоду. За результатами дослідження 
ним одержано свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір «Методи-
ка формування біосоціальної концепції трудових відносин».

Науковий доробок в.К. Терещенка включає більше 170 наукових та 
навчально-методичних праць, серед них 15 монографій, 10 підручників і 
навчальних посібників для закладів вищої освіти, 32 методичних посіб-
ники та навчальні програми. За його ініціативи видано Довідник для сіль-
ського та селищного голови, який розіслано сільським і селищним радам 
України. Також розроблено та видано навчально-методичні посібники для 
студентів економічного факультету з соціально-економічного розвитку 
сільських територій та організації місцевого самоврядування тощо.

Багато уваги в.К. Терещенко приділяє підбору та підготовці науково- 
педагогічних кадрів. він підготував 28 кандидатів та 6 докторів економіч-
них наук. Під керівництвом в.К. Терещенка виконуються дослідження з 
проблем соціально-економічного розвитку сільських територій та розроб-
ляється система оцінювання результатів праці персоналу органів управ-
ління сільськими територіями на місцевому, регіональному та загально-
державному рівнях.

в.К. Терещенко є ініціатором створення всеукраїнської асоціації громад. 
З його подання у 2010–2014 рр. функціонувала організована система під-
ви щення кваліфікації голів сільських та селищних рад в НУБіП України.

Свідченням вітчизняного та міжнародного визнання наукових здобутків 
в.К. Терещенка є обрання його у 1995 р. членом корреспондентом УААН та 
дійсним членом (академіком) Національної академії аграрних наук (1999), 
присудження звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998), «За-
служений професор Національного аграрного університету» (2007), нагоро-
дження орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів (1996, 2007), «Знаком Поша-
ни» (2001), Почесною грамотою верховної Ради України (2011) тощо.

в.К. Терещенко тривалий час був радником міністра сільського госпо-
дарства України, радником міністра Кабінету Міністрів України з питань 
агропромислового виробництва. Нині на громадських засадах очолює 
науково-методичну раду всеукраїнської асоціації громад.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТІЩЕНКО
Леонід

Миколайович
(1952–2016)

Вчений у галузі землеробської механіки,  
післязбиральної обробки зерна,  

доктор технічних наук, професор, 
академік НААН (2013) 

Народився 21 липня 1952 р. у м. Барвінкове Харківської області. 
У 1974 р. з відзнакою закінчив Харківський інститут механізації та елек-

трифікації сільського господарства за фахом інженер-механік.
Свою трудову діяльність розпочав у 1974 р. старшим інженером у Схід-

ному відділенні Українського науково-дослідного інституту механізації 
та електрифікації сільського господарства. З 1979 р. працював старшим 
науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом університету. 
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування 
параметрів технологічного процесу очистки вертикальних циліндричних 
вібраційно-відцентрових решіт», у 1985 р. йому присвоєно вчене звання 
доцента. З 1985 р. – заступник декана факультету механізації сільського 
господарства, з 1993 по 1996 р. – перший декан факультету переробки та 
зберігання Харківського національного технічного університету сільсько-
го господарства ім. Петра василенка, з 1998 р. – був завідувачем кафедри 
деталей машин і підйомно-транспортних машин. 

У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукові основи 
процесів вібровідцентрового сепарування зернових сумішей». 

У 2005 р. присвоєно вчене звання професора.
Л.М. Тіщенко був зразковим науково-педагогічним працівником, іні-

ціатором багатьох новацій у методиці викладання технічних дисциплін 
у вищих навчальних закладах сільськогосподарського профілю, активно 
працював з 1993 р. в науково-методичних, експертних комісіях при Мі-
ністерствах освіти і науки та аграрної політики з усіх інженерних спеці-
альностей сільськогосподарського профілю. За його керівництва та без-
посередньої участі розроблено і запроваджено Міністерством аграрної 
політики в підвідомчих навчальних закладах навчальну програму «Орга-
нізація підприємницької діяльності» для всіх сільськогосподарських спе-
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ціальностей як один із заходів розробленої та за провадженої освітянської 
регіонально-галузевої програми підтримки, розвитку та кадрового забез-
печення малого та середнього підприємництва в інженерно-технічній сфе-
рі АПК. Л.М. Тіщенко викладав основні навчальні курси – деталі машин 
та підйомно-транспортні машини, керував курсовим і дипломним проєкту-
ванням, аспірантами. 

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН відділення земле-
робства, меліорації та механізації, у 2013 р. дійсним членом (академіком) 
НААН.

Автор 358 наукових праць, 31 монографії, 47 підручників та навчальних 
посібників, один з яких відмічено дипломом на виставці «Наука Харків-
щини-2000». Під його науковим керівництвом успішно захищено 1 доктор-
ську і 6 кандидатських дисертацій.

У 2010 р. науково-виробнича робота вченого «високоефективні техно-
логії сепарування зерна» одержала золоту медаль і диплом переможця все-
українського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2010 року» 
в номінації «Наука». Л.М. Тіщенко був членом правління Євро-Азійської 
асоціації із сільськогосподарської інженерії. 

Стажувався в США, Росії, Угорщині, Китаї, франції в аграрних універ-
ситетах, коледжах, брав активну участь у міжнародних освітянських про-
грамах, науково-методичних конференціях, симпозіумах, а також у делега-
ціях університету щодо обміну досвідом роботи.

Мав заслужений авторитет як в Україні, так і за її межами, про що свід-
чить його тісне співробітництво із університетами Угорщини, США, Ки-
таю, франції та Росії. За роки діяльності він зареєстрував 34 авторських 
свідоцтва та 8 патентів на винаходи.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства агропромислового 
комплексу (1997), Міністерства освіти (1998), знаком «відмінник освіти 
України» (1999) та «відмінник аграрної освіти України» III, ІІ ступенів 
(2001, 2010), «Знаком Пошани» Міністерства АПК (2002), знаком «від-
мінник технічної служби України» (2005). Заслужений працівник освіти 
України (2001).

Пішов із життя 13 квітня 2016 р.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТРЕГОБчУК
валентин 

Михайлович 
(1937–2006) 

Вчений у галузі аграрної економіки  
та економіки природокористування,  
доктор економічних наук, професор, 

академік НААН (1995)

Народився 28 серпня 1937 р. у с. Іванівка Уманського району черкаської 
області.

У 1961 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут. Працю-
вав головним економістом у радгоспі ім. Суворова Снігурівського району 
на Миколаївщині, потім до 1963 р. – першим секретарем Снігурівського 
райкому комсомолу; впродовж 1963–1966 рр. – аспірант Інституту еконо-
міки НАН України; з 1966 р. – молодший, старший науковий співробітник, 
керівник проблемної групи, а з 1988 р. – завідувач відділу ресурсного по-
тенціалу АПК Інституту економіки НАН України.

в.М. Трегобчук обирався членом Президії УААН (1990–1996) і заступ-
ником академіка-секретаря відділення економіки УААН (1991–2000).

У квітні 1967 р. на спеціалізованій ученій раді Інституту економіки 
НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна 
ефективність іригації і шляхи її підвищення», а у липні 1988 р. в цьому 
самому інституті – докторську дисертацію на тему: «Проблеми розвитку і 
підвищення ефективності іригаційно-меліоративного комплексу (на прик-
ладі Української РСР)».

вчене звання професора присвоєно у 1995 р.
в.М. Трегобчук – видатний учений економіст-аграрник та еконо міст-

еколог. його наукові праці присвячено питанням аграрної економіки, зо-
крема ефективності земле- і водокористування, соціально-економічним 
аспектам земельної реформи, а також економіки природокористування й 
охорони довкілля, екологічній політиці, управлінню ресурсно-екологічною 
безпекою і загальноекономічним проблемам.

він уперше розробив методологію та методику економіко-екологічного 
оцінювання ефективності агропромислового виробництва, водогосподар-
ських і гідромеліоративних заходів та інвестицій у їхню реалізацію; прин-
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ципи і механізми управління ресурсно-екологічною безпекою та науково-
технічним прогресом з урахуванням екологічних чинників; наукові засади 
сучасної агроекологічної політики і концепцію переведення національного 
АПК на модель сталого й екологобезпечного розвитку в умовах здійснення 
ринкових реформ.

Одним з важливих напрямів еколого-економічних досліджень, започат-
кованих в.М. Трегобчуком, було вивчення стану довкілля в окремих об-
ластях України та оцінка його впливу на трудові ресурси і здоров’я насе-
лення. Результати цих досліджень по Закарпатській, Івано-франківській, 
Львівській та чернівецькій областях узагальнено в трьох опублікованих 
монографічних виданнях.

в.М. Трегобчук автор і співавтор понад 300 наукових праць, зокрема 
3 індивідуальних та 23 колективних монографій і підручників. Близько 40 
з них опубліковано в зарубіжних виданнях. Під його керівництвом й за 
безпосередньої участі підготовлено понад 10 методик і методичних реко-
мендацій для практичного використання.

Підготував 4 докторів і 13 кандидатів економічних наук.
З 1992 р. вчений проводив спільні дослідження з ученими Інституту 

географії і територіальної організації господарювання Польської академії 
наук. З 1995 р. – науковий керівник українсько-польських дослідницьких 
проєктів «Регіональна політика в умовах здійснення ринкових трансфор-
мацій в Україні та Польщі», «Нові аспекти соціально-економічного роз-
витку та співробітництва прикордонних територій України і Польщі» та 
учасник щорічних наукових семінарів з досліджуваної тематики.

Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН та дійсним членом 
(академіком) УААН у 1995 р.

в.М. Трегобчук був заступником голови спеціалізованої вченої ради із 
захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті економіки 
НАН України. він також був академіком УЕАН (1992) і дійсним членом 
Нью-йоркської академії наук (1997), лауреатом Премії ім. М.І. Туган-
Барановського НАН України за цикл наукових праць «Економічні та еко-
логічні проблеми розвитку і функціонування національного агропромис-
лового комплексу» (1997). йому присвоєно почесне звання заслуженого 
діяча науки і техніки України (1998).

Помер 18 липня 2006 р.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТРИНЬКО
Роман

Іванович 
(1933–2018)

Вчений у галузі економіки аграрного сектору  
та соціально-економічного розвитку села,  

доктор економічних наук, професор,  
академік НААН (1995)

Народився 14 липня 1933 р. у с. Краснопуща Бережанського району 
Тернопільської області.

У 1957 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут агроно-
мічний факультет за спеціальністю агрономія (вчений агроном).

З 1957 по 1958 р. працював науковим співробітником Науково-дослідного 
інституту гідротехніки і меліорації (м. Київ). З кінця 1958 р. і по 1 верес-
ня 1961 р. працював економістом сектору статистики і сільського госпо-
дарства Статистичного управління Львівської області. З 1 вересня 1961 р. 
перейшов на посаду асистента кафедри статистики і бухгалтерського об-
ліку Львівського сільськогосподарського інституту, де пройшов шлях від 
асистента до ректора цього самого закладу. З 1974 по 1985 р. працював 
на посаді проректора з науково-дослідної роботи. З 1989 по 1998 р. – на 
посаді ректора Львівського сільськогосподарського інституту. З 1 вересня 
2005 р. перейшов на посаду завідувача кафедри менеджменту Львівського 
державного університету внутрішніх справ.

У 1966 р. в Інституті економіки АН України (м. Київ) захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Економічна ефективність спеціалізації і кон-
центрації виробництва в колгоспах Західного Полісся УРСР», а у 1975 р. 
в Одеському сільськогосподарському інституті – докторську дисертацію 
на тему: «Питання теорії і аналізу, ефективності виробничих ресурсів (на 
прикладі колгоспів західних областей УРСР)».

Доктор економічних наук з 1977 р., учене звання професора присвоєно 
3 березня 1978 р.

Основний напрям наукової роботи – дослідження економічної ефектив-
ності аграрного сектору та соціально-економічного розвитку села. На вик-
ладацькій роботі здебільшого читав курс теорії статистики та методологію 
наукових досліджень.
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Останніми роки багато уваги приділяв дисциплінам, присвяченим різ-
ним аспектам безпеки. У 2007 р. видав брошуру «Злочинність в Україні» 
(55 с.), а у 2010 р. – монографію «Продовольча безпека: аналітична діагнос-
тика» (167 с.), на яку підготував позитивну рецензію академік Б.й. Пасха-
вер («Економіка України». 2010. № 11).

Опублікував понад 300 наукових праць, зокрема 15 монографій, 12 нав-
чальних посібників, з них 6 з грифом Міністерства освіти і науки Украї-
ни, зокрема 2 посібники підготовлено одноосібно. У 2011 р. у видавництві 
«Знання» (м. Київ) вийшов навчальний посібник з грифом Міністерства 
освіти і науки України: Р.І. Тринько, М.Є. Стадник «Основи теоретичної і 
прикладної статистики» (21,5 обл.-вид. арк).

Підготував 3 докторів та 11 кандидатів наук.
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-

деміком) УААН – у 1995 р.
За успіхи у підготовці кадрів для народного господарства та науково-

дослідній роботі 14 листопада 1981 р. удостоєний звання заслуженого дія-
ча науки і техніки України, у 1996 р. Указом Президента України нагоро-
джений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Рішенням колегії Міністерства 
аграрної політики України № 504-К від 12 вересня 2006 р. нагороджений 
знаком «відмінник аграрної освіти та науки» І ступеня. На громадських 
засадах був головним редактором «Наукового вісника» (серія економічна) 
Львівського державного університету внутрішніх справ (фахове видання) 
та членом редколегії «вісник Львівської державної фінансової академії» 
(економічні науки, фахове видання), членом спеціалізованих рад із захисту 
кандидатських дисертацій Львівського державного університету внутріш-
ніх справ за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів гос-
подарської діяльності та 21.04.01 – економічна безпека держави (еконо-
мічні науки) і Львівської державної фінансової академії за спеціальністю 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Помер 8 червня 2018 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТРІШИН
Олексій 

Костянтинович 
Вчений у галузі механізації  

сільськогосподарського виробництва,  
доктор сільськогосподарських наук, 

професор, академік НААН (2007)

Народився 19 квітня 1942 р. у с. Сенюхіно Белівського району Тульської 
області (Росія).

У 1959 р. закінчив повний курс середньої школи № 3 в м. Бельова. У цьому 
самому році вступив до Тульського залізничного училища № 2, яке з відзна-
кою закінчив у 1962 р. та був направлений на роботу в м. Узлова Московської 
залізниці на посаді електромеханіка автоматичної локомотивної сигналізації.

У листопаді 1962 р. був призваний до лав Радянської Армії у 34-ту шко-
лу молодших автотракторних спеціалістів. Після її закінчення був зали-
шений у цій школі як заступник командира взводу та обраний секретарем 
комітету вЛКСМ батальйону.

Після закінчення військової служби у 1965 р. повернувся на попереднє 
місце роботи. У 1967 р. вступив до Харківського інституту механізації і 
електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ), який закінчив у 1971 р. 
та отримав диплом інженера-механіка.

З 1971 р. працює головним інженером експериментального тварин-
ницького комплексу дослідного господарства «Кутузівка» НДІ тваринни-
цтва Лісо степу і Полісся УРСР вАСГНІЛ (нині – Інститут тваринництва 
НААН). 

У 1987 р. був обраний колективом господарства та затверджений Пре-
зидією УААН на посаді директора, яку обіймав з 1987 по 2011 р. Нині пра-
цює в Інституті тваринництва НААН на посаді головного наукового спів-
робітника.

У 1986 р., без відриву від виробництва, в Харківському інституті механі-
зації і електрифікації сільського господарства захистив кандидатську дис-
ертацію на тему: «Обоснование технологического процесса и технических 
средств дозирования, увлажнения и выдачи комбикорма на доильных уста-
новках» (кандидат технічних наук).
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У 1997 р. у Харківському інституті тваринництва УААН захистив дисер-
тацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук 
на тему: «Энергоресурсосохраняющая технология производства молока 
для ферм и комплексов промышленного типа».

Доктор сільськогосподарських наук з червня 1997 р. вчене звання про-
фесора присуджено у травні 2001 р.

Основний напрям науково-організаційної та викладацької діяльності – 
тваринництво (велика рогата худоба) та механізація тваринництва.

Наукові розробки вченого присвячено створенню комплексу ефектив-
них енерго-, ресурсоощадних заходів удосконалення кормової бази і го-
дівлі молочної худоби, технології утримання худоби і ведення гнойового 
господарства, технічних засобів доїння корів і первинної обробки моло-
ка. О.К. Трішиним зроблено істотний внесок у розвиток теорії і практики 
рентабельного виробництва молока на фермах і комплексах промислового 
типу України.

вченим опубліковано 87 наукових робіт, 1 монографію, 2 навчальних 
посібники. він має 12 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 1 док-
тора сільськогосподарських наук.

Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН та дійсним членом 
(академіком) УААН у 2007 р. (наукове забезпечення інноваційного розвит-
ку тваринництва). Академік Інженерної академії України з 14 листопада 
1997 р. Дійсний член Міжнародної інженерної академії з лютого 2010 р.

Нагороджений Почесною грамотою Президії верховної Ради УРСР у 
1979 р.

Присуджено почесне звання заслуженого працівника сільського госпо-
дарства України у 2002 р.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2008), має медаль 
«Незалежність України» (2004), Почесну відзнаку УААН (2007), Почес-
ну відзнаку «Трудова слава» (2006), орден «За патріотизм», присвячений 
2000-річчю християнства.

Почесний громадянин Кулиничівської селищної Ради (2004) та Харків-
ського району (2005). Неодноразово обирався депутатом Кулиничівської 
селищної ради та Харківської районної ради.

За радянської влади був членом Харківського райкому КПУ. У 1989 р. 
обраний делегатом XXVIII з’їзду КПРС (м. Москва). Нині є головою 
Аграрної партії Харківського району.
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УШКАЛОв
валерій

Олександрович
Вчений у галузі ветеринарної медицини, 

доктор ветеринарних наук, професор,
академік НААН (2020)

Народився 7 грудня 1963 р. у с. Солоницівка Дергачівського району 
Харківської області. У 1981–1986 рр. навчався на ветеринарному факуль-
теті Харківського зооветеринарного інституту ім. М.М. Борисенка, здобув 
фах ветеринарного лікаря. У 1986–1988 рр. – ветеринарний лікар радгоспу 
ім. М.О. Щорса Дергачівського району Харківської області. в кінці 1988 р. 
по конкурсу був зарахований до аспірантури при Українському науково-
дослідному інституті експериментальної ветеринарії (УНДІЕв), нині – На-
ціональний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної вете-
ринарної медицини» Національної академії аграрних наук України (ННЦ 
«ІЕКвМ»). 

З 1992 р. працював в ІЕКвМ УААН в лабораторії вивчення хвороб молод-
няку на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітни-
ка, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, з 
2001 р. – завідувач лабораторії вивчення хвороб молодняку; з 2004 р. працює 
у Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікро-
організмів (ДНКІБШМ) на посаді завідувача Національного центру штамів 
мікроорганізмів, заступника директора з наукового супроводу виробництва 
ветеринарних імунобіологічних препаратів (2005), заступником директора 
з наукової роботи (2006), директором (2006–2011). З 2011 р. – в ДНКІБШМ 
на посаді заступника директора з наукового супроводу виробництва вете-
ринарних імунобіологічних засобів та інноваційної діяльності. З 2015 р. – в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України: на 
посаді директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК 
(15.07.2015–22.05.2021), а з 24 травня 2021 р. – на посаді професора кафедри 
епізоотології, мікробіології і вірусології.

Кандидат ветеринарних наук з 1992 р. за спеціальністю 16.00.03 – вете-
ринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, імунологія та мікологія. 
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Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту експеримен-
тальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків. вчене звання 
старшого наукового співробітника за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна 
мікробіологія та вірусологія присвоєно у 1997р., м. Харків. Доктор ветери-
нарних наук з 2003 р. за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіоло-
гія та вірусологія. Дисертацію захистив 2002 р. у спеціалізованій вченій 
раді Інституту експериментальної та клінічної ветеринарної медицини 
УААН, м. Харків. 

вчене звання професора за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мі-
кробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія присвоєно у 
2010 р. 

Наукові інтереси в.О. Ушкалова пов’язані з широким колом фундамен-
тальних та прикладних аспектів ветеринарної медицини, мікробіології та 
молекулярної біології – встановлення етіології та вивчення біології збудни-
ків захворювань тварин, епізоотологічні особливості інфекційних хвороб 
тварин, вивчення молекулярних механізмів патогенезу, розробка засобів 
специфічної профілактики, діагностики інфекційних захворювань та їх 
впровадження в промислове виробництво, вивчення біологічної актив-
ності наноматеріалів органічної та неорганічної природи; систематизацію 
методичних підходів щодо оцінювання і обґрунтування біосумісності та 
біобезпечності наноматеріалів та їх використання у складі імунотропних 
препаратів; визначення показників безпеки та якості сільськогосподар-
ської продукції.

Має понад 500 опублікованих наукових праць, з яких 18 монографій (з 
них 5 – довідники), актуальність та пріоритетність наукових досліджень 
в.О. Ушкалова підтверджують понад 100 патентів України. Під його керів-
ництвом розроблено понад 20 державних стандартів України.

Підготував 11 кандидатів ветеринарних наук та 1 доктора ветеринарних 
наук, є керівником 3-х аспірантів та 2-х докторантів.

членом-кореспондентом НААН обраний 25 листопада 2010 р., диплом 
ч № 0189. Дійсним членом (академіком) НААН обрано у жовтні 2020 р.

Діяльність на громадських засадах: введено до складу Державної фарма-
кологічної комісії ветеринарної медицини (2002), виконував обов’язки за-
ступника голови Технічного комітету № 149 Держспоживстандарту Украї-
ни (2005–2015), голова секції ветеринарних імунобіологічних препаратів 
Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини (2006–2011), 
входить до складу відділення ветеринарної медицини Національної акаде-
мії аграрних наук України, Науково-методичної ради Держкомветмедици-
ни, член Експертної ради вищої атестаційної комісії України (2007–2010), 
член ректорату та вченої ради НУБіП України (з 2015), член редакційних 
колегій низки науково-виробничих журналів. 

У 2018–2021 рр. працює у складі Наукової ради МОН України за фа-
ховим напрямом 23; експертної групи МОН України ЕГ-05 з оцінювання 
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ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом аграрних 
та сільськогосподарських наук; експертної групи з розгляду робіт, пода-
них на здобуття Премії за напрямом «Технологічне оновлення та розвиток 
агро промислового комплексу».

відзнаки: в 1995 р. йому присуджена стипендія Державного комітету 
України з питань науки і технологій для молодих вчених. У 1995 і 2008 рр. 
у складі колективу авторів ставав лауреатом – присуджена премія УААН 
«За видатні досягнення в аграрній науці».

За плідну роботу в галузі ветеринарної медицини в.О. Ушкалова від-
значено Почесними грамотами Української академії аграрних наук (2008), 
Національної академії аграрних наук України (2013); Почесною грамотою 
Державного комітету ветеринарної медицини (2008), Грамотою Київської 
міської профспілки працівників Міністерства аграрної політики України 
(2010), Почесними грамотами Державної ветеринарної та фітосанітарної 
служби України (2013, 2014), Почесною грамотою ДНКІБШМ (2015); По-
дякою Київського міського голови та іменним годинником (2008) та По-
чесною грамотою Київського міського голови (2011); Грамотою Київської 
міської профспілки працівників Міністерства аграрної політики України 
(2010); відзнаками Національного бізнес-рейтингу «Державний керівник 
року» (2008, 2010); дипломом всеукраїнського конкурсу «Суспільне ви-
знання» (2008); дипломом «Лідер агропромислового комплексу України – 
2009». 

Нагороджено трудовою відзнакою Мінагрополітики України «Знак По-
шани» (2006) та «відмінник аграрної науки і освіти» (2008).
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УШКАРЕНКО 
віктор 
Олександрович 
Вчений у галузі  
сільськогосподарської меліорації,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (1995)

Народився 6 травня 1938 р. у с. Михайло-Ларіно Жовтневого району 
Миколаївської області.

У 1955–1960 рр. навчався на агрономічному факультеті Херсонського 
сільськогосподарського інституту (нині – Херсонський державний аграрно-
економічний університет), який закінчив з відзнакою.

Свою трудову діяльність молодий спеціаліст розпочав з повною відда-
чею сил: у 1960 р. – на посаді головного агронома в колгоспі «Україна» Си-
васького району Херсонської області, впродовж 1961–1964 рр. – у радгоспі 
ім. К. Маркса Жовтневого району Миколаївської області.

У 1966 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук на тему: «Зрошення стічними водами кормо-
вих культур на каштанових ґрунтах УРСР» в Одеському сільськогосподар-
ському інституті.

У 1964–1974 рр. – завідувач дослідного поля учгоспу «Приозерне», 
1969–1970 рр. – старший викладач кафедри загального та зрошуваного 
землеробства Херсонського сільськогосподарського інституту.

У 1966 р. йому присуджено науковий ступінь кандидата сільськогоспо-
дарських наук, а у 1972 р. – вчене звання доцента. На цій посаді він пра-
цював до 1978 р.

У 1977 р. в.О. Ушкаренко захищає докторську дисертацію на тему: «Те-
оретичне обґрунтування і агротехнічні умови використання зрошуваних 
каштанових ґрунтів Півдня УРСР» у Кишинівському сільськогосподар-
ському інституті. У 1978 р. йому присвоєно звання професора. З 1978 р. 
в.О. Ушкаренко – завідувач кафедри землеробства, з вересня 1980 р. – 
ректор Херсонського сільськогосподарського інституту, а з 1998 і до по-
чатку 2011 р. – ректор Херсонського державного аграрного університету. 
Нині – завідувач кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-
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економічного університету. У 1988 р. йому присвоєно почесне звання за-
служеного працівника вищої школи Української РСР та нагороджено ор-
деном «Знак Пошани».

За високі досягнення всесвітньовідомої школи зрошуваного землероб-
ства та багаторічний термін управління нею в.О. Ушкаренко отримав дип-
лом та його ім’я занесене в книгу рекордів України (№ 33/02-05573 від 
29.11.2013 р.).

За найтриваліший строк перебування на виборній посаді ректора закла-
ду вищої освіти (31 рік) в.О. Ушкаренко отримав диплом та його ім’я зно-
ву занесене до книги рекордів України (№ 31/04-06000 від 06.05.2014 р.). 

Рішенням Херсонської міської ради № 1127 від 30.08.2013 р. в.О. Ушка-
ренку присвоєно звання «Почесний громадянин міста Херсон».

У 1997 р. в.О. Ушкаренко стає лауреатом Державної премії України в га-
лузі науки і техніки за підручник «Зрошуване землеробство», а у 2010 р. – 
лауреатом премії АР Крим.

Рішенням Біографічного наукового центру при ООН у 1998 р. в.О. Ушка-
ренка зараховано до складу 2000 видатних людей ХХ сторіччя і йому вру-
чено Медаль, що засвідчує великий внесок вченого у пізнання законів 
природи в ім’я Людини. його ім’я внесено до Міжнародної енциклопедії 
«2000 OUTSTANDING PEOPLE of The 20tu CENTURY».

З 1980 р. і понині він очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кан-
дидатських, а з 1992 р. і докторських дисертацій за двома спеціальностя-
ми: сільськогосподарські меліорації і рослинництво.

Опубліковано 950 науково-методичних праць, зкрема: 7 підручників; 
45 навчальних посібників, практикумів; 26 монографій. Має 46 патентів 
та 12 авторських свідоцтв. Захищено 76 кандидатських та 12 докторських 
дисертацій. 

членом-кореспондентом УААН (меліорація і зрошуване землеробство) 
в.О. Ушкаренка обрано у 1990 р., а у 1995 р. – дійсним членом (академі-
ком) УААН відділення землеробство, меліорації та механізації.

Наукова й громадська діяльність академіка НААН в.О. Ушкаренка ви-
соко відзначена державними і освітянськими нагородами: 4 ордена (знак 
Почета) (1981), «За заслуги» ІІІ ступеня (1998), ІІ ступеня (2009), Яросла-
ва Мудрого V ступеня (1999). Українська Православна церква нагородила 
орденами: Літописця Нестора (1999), Георгія Побідоносця (2011), Князя 
володимира (2013).

Нагороджено Почесними грамотами верховної Ради України (1991, 
2004, 2009), Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (1999, 
2003), Почесною грамотою Міністерства освіти (2010), Почесними грамо-
тами Міністерства аграрної політики (2005, 2008), Почесними грамотами 
УААН, НААН (2008, 2012). 
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фЕДОРЕНКО
віталій
Петрович
Вчений у галузі захисту
сільськогосподарських рослин,
доктор біологічних наук, професор,
академік НААН (2007)

Народився 29 січня 1949 р. у м. Біла Церква Київської області. 
У 1972 р. закінчив факультет захисту рослин Української сільськогоспо-

дарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і природо-
користування України) з відзнакою. 

Упродовж 1972–1980 рр. – старший науковий співробітник лабораторії 
ентомології, а у 1980–1989 рр. – завідувач відділу захисту рослин Білоцер-
ківської дослідно-селекційної станції; 1989–1993 рр. – докторант Інституту 
цукрових буряків УААН. Упродовж 1993–1999 рр. – заступник директора з 
наукової роботи Білоцерківської дослідно-селекційної станції і з 1994 р. – 
співробітник кафедри захисту рослин Білоцерківського аграрного універ-
ситету за сумісництвом; 1999–2000 рр. – професор, а з 2000 р. – завідувач 
кафедри захисту рослин Білоцерківського аграрного університету. З 2003 
по 2011 р. – директор Інституту захисту рослин НААН. 

У 2011 р. за конкурсом обрано завідувачем кафедри ентомології НУБіП 
України. 

З 2016 р. – головний науковий співробітник лабораторії ентомології та 
голова спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01 Інституту захисту рослин 
НААН.

У 1979 р. в Інституті зоології НАНУ захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Біологічне обґрун-
тування і розробка заходів боротьби з кореневою буряковою попелицею в 
зоні Правобережжя УРСР», у 1993 р. в Українському державному аграр-
ному університеті (НАУ) – докторську дисертацію на тему: «Еко логічні 
закономірності динаміки ентомокомплексу бурякового агробіоценозу та 
принципи його регуляції в Центральному Лісостепу України». 

Має вчене звання професора з 2001 р. членом-кореспондентом УААН об-
рано у 2002 р., а дійсним членом (академіком) УААН – у 2007 р. 
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У 2015 р. пройшов стажування в Міжнародному Галілеє Інституті Ме-
неджменту (Нахалаль, Ізраїль) за програмою фАО ООН «Інтегрований за-
хист рослин».

в.П. федоренко – фахівець високої кваліфікації з питань захисту сіль-
ськогосподарських рослин від шкідників. він провів глибокі дослідження 
біології шкідників буряків цукрових. Ним проведено широкомасштабне 
впровадження у виробництво принципово нового прийому захисту сходів 
буряків цукрових – інтоксикації рослин. фундаментальні праці вченого 
присвячені вивченню ентомокомплексів в агробіоценозах з метою розроб-
ки та впровадження екологічно орієнтованих прийомів управління динамі-
кою популяцій фітофагів з урахуванням вимог охорони довкілля. 

вченим опубліковано понад 600 наукових праць, з них 22 монографії, 
6 підручників та посібників, а також брошури і рекомендації, має патенти 
і винаходи. 

в.П. федоренко Президент Українського ентомологічного товариства, 
експерт Держхімкомісії при Мінекології, член Президії Міжнародної орга-
нізації біологічного захисту рослин (МОББ), голова спеціалізованої вченої 
ради в Інституті захисту рослин НААН Д 26.376.01.

Редактор фахових видань: журналу «Карантин і захист рослин»; між-
відомчого тематичного наукового збірника «Захист і карантин рослин»; 
«Українського ентомологічного журналу», а також член редколегій ба-
гатьох інших вітчизняних та зарубіжних видань, зокрема – «Archives of 
phytopatology and Plant Protection» та ін. 

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), лауреат Премії в галузі 
біології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, лауреат золотої відзнаки Польського 
ентомологічного товариства тощо.

відзначений нагородами, серед яких: Почесна грамота Президії УААН 
(1999, 2004, 2006, 2009); трудова відзнака Головдержінспекції з каран-
тину рослин; Почесна грамота Головної держінспекції захисту рослин; 
Почесна відзнака УААН за визначний вклад у розвиток аграрної науки; 
Почесна грамота вАК України за вагомий внесок у державну систему атес-
тації наукових кадрів вищої кваліфікації України; відзнака міського голо-
ви Білоцерківської міської ради (2009); Президентом НАНУ, академіком 
Б.Є. Патоном нагороджено ювілейною Почесною грамотою за досягнен-
ня у розв’язанні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, 
впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-
культурного будівництва, підготовку і виховання кадрів, активну участь у 
громадському житті та самовіддану сумлінну працю» з нагоди 100-річчя 
НАНУ (2018); Почесною грамотою верховної Ради України за особливі 
заслуги перед українським народом (2019); Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2020).
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фУКС 
Поліна 
Павлівна 
(1949–2001) 

Вчений у галузі  
ветеринарної медицини, 
доктор ветеринарних наук, професор, 
академік НААН (1995)

Народилася 24 лютого 1949 р. у м. Харкові. Закінчила у 1971 р. ветери-
нарний факультет Харківського зооветеринарного інституту (нині – Хар-
ківська державна зооветеринарна академія).

Починаючи з 1971 р. працювала в Інституті експериментальної і клі-
нічної ветеринарної медицини (ІЕКвМ). Старший науковий співробітник 
(02.09.1987). З 1992 р. – заступник директора Інституту експериментальної 
і клінічної ветеринарної медицини (ІЕКвМ) з наукової роботи і водночас 
завідувач відділу вивчення хвороб молодняку сільськогосподарських тва-
рин, з 1999 р. – директор ІЕКвМ УААН.

У 1979 р. у вітебському ветеринарному інституті захистила канди-
датську дисертацію на тему: «Изучение смешанной микоплазменно-
ринотрахеитной инфекции телят в специализированных хазяйствах Украи-
ны», у 1991 р. у Казанському НДвІ – докторську дисертацію на тему: 
«вирусно-микоплазменная патология генитальных и респираторных орга-
нов крупного рогатого скота (этиология, патогенез, диагностика)».

У жовтні 1998 р. було присвоєно вчене звання професора.
П.П. фукс зробила значний внесок у розвиток ветеринарної вірусології, 

мікоплазматології та бактеріології. Завдяки фундаментальним досліджен-
ням вивчено етіологію та патогенез асоціативних вірусно-бактеріальних 
інфекцій, які спричиняють генітальну, шлунково-кишкову та респіраторну 
патології у великої рогатої худоби, виявлено закономірності перебігу інфек-
ційного процесу, основні шляхи передачі збудників і на цій підставі розроб-
лено методи діагностики й ефективні засоби боротьби з цими хворобами.

Під керівництвом ученої виконано роботи зі створення вакцини проти 
колібактеріозу, інфекційного ринотрахеїту, мікоплазмозу великої рогатої 
худоби, створено антидіарейні препарати, що широко впроваджені у прак-
тику ветеринарної медицини України.
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З колективом авторів розробки «феномен адгезії, токсиноутворювання 
в розробці технологій виготовлення діагностичних вакцинних препаратів» 
була лауреатом Премії УААН у 1995 р.

Під науковим керівництвом ученої захищено 6 кандидатських і 1 док-
торську дисертації.

За період наукової діяльності академіком П.П. фукс опубліковано 
144 наукові праці, зокрема 1 монографію, 10 авторських свідоцтв на вина-
ходи та патенти, 9 інструктивних документів, 10 пакетів нормативної до-
кументації.

Обрано у 1993 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН відділення ветеринарної медицини (інфекційна патологія 
молодняку тварин) – у 1995 р.

Дослідження, що проводились під її керівництвом, вирізняють комп-
лексність у розв’язуванні проблем, які є на стику наукових галузей. вона 
була координатором республіканських наукових програм з ветеринарної 
медицини, членом Міжвідомчої комісії з біотехнології при Міністерстві 
науки і технологій. Створила й очолювала багатопланову і водночас цільну 
та поглиблену програму наукових досліджень з інфекційної та незаразної 
патології молодняку великої рогатої худоби, яка успішно реалізується нау-
ковими установами НААН і ЗвО Украї ни.

Померла 23 серпня 2001 р.
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фУРДИчКО
Орест 
Іванович 
Вчений у галузі агроекології і економіки  
природокористування, раціонального  
використання природних ресурсів  
та охорони навколишнього  
природного середовища,  
доктор економічних наук, професор,  
академік НААН (2002)

Народився 10 жовтня 1952 р. у с. Стрільбичі Старосамбірського району 
Львівської області. 

У 1969 р. закінчив Старосамбірську середню школу, а у 1975 р. – Львів-
ський лісотехнічний інститут (з відзнакою) (нині – Національний лісотех-
нічний університет України) за фахом лісове господарство та отримав ква-
ліфікацію інженера лісового господарства.

У 1975–1997 рр. працював на різних посадах у системі лісового госпо-
дарства Львівщини. Пройшов трудовий шлях від інженера до генераль-
ного директора Державного лісогосподарського об’єднання «Львівліс»: 
у 1975–1976 рр. – інженер лісових культур Турківського лісгоспзагу; 
1976–1981 рр. – лісничий Свірського лісництва Бібрського лісгоспзагу; 
1981–1989 рр. – директор Сколівського Державного лісогосподарського 
об’єднання «Львівліс»; 1989–1990 рр. – головний лісничий, перший заступ-
ник генерального директора Державного лісогосподарського об’єднання 
«Львівліс». 1990–1997 рр. – генеральний директор Державного лісогоспо-
дарського об’єднання «Львівліс».

У 1990–1998 рр. – депутат Львівської обласної ради; 1997–1998 рр. – го-
лова Львівської обласної ради; 1998–2002 рр. – народний депутат України 
ІІІ скликання, перший заступник голови Комітету верховної Ради України 
з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслід-
ків чорнобильської катастрофи; 2002–2004 рр. – перший заступник голови 
Державного комітету лісового господарства України; 2004–2005 рр. – пер-
ший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища 
України у зв’язках з верховною Радою України; з 2005 по 2020 р. – ди-
ректор Інституту агроекології і природокористування НААН, з 2020 р. і 
донині – головний науковий співробтник цього інституту.
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У 1992 р. у Львівському відділенні Інституту економіки НАН Украї ни 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Резерви підвищення ефектив-
ності лісових ресурсів» за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування, 
організація управління народним господарством і його галузями, у 1995 р. 
в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив докторську 
дисертацію на тему: «Ефективність використання ресурсо-виробничого 
потенціалу лісогосподарського комплексу» за спеціальністю 08.10.02 – те-
риторіальні системи та комплекси. У 2015 р. у Дніпропетровському дер-
жавному аграрно-економічному університеті захистив докторську дисер-
тацію за спеціальністю 101 – екологія (03.00.16-екологія). 

Учене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1995 р., 
доцента кафедри обліку аудиту та маркетингу – у 1996 р., професора – у 
1997 р.

У 1999 р. обрано членом-кореспондентом УААН; у 2002 р. – дійсним 
членом (академіком) УААН за напрямом природокористування відділення 
аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук 
України. 

Наукові напрями: раціональне природокористування та охорона нав-
колишнього природного середовища; розроблення нормативно-правової 
бази у сфері екології, сільськогосподарського та лісогосподарського ви-
робництва; відтворення корисних властивостей лісових екосистем, органі-
зації ведення лісового господарства; збалансований розвиток і підвищення 
ефективності лісогосподарського виробництва; еколого-економічна оцінка 
використання природних ресурсів. 

вагомим внеском у поглиблення і розвиток економічної теорії природо-
користування у лісовій і аграрній галузях є розробка теоретичних основ 
комплексного використання лісових ресурсів, відтворення корисних влас-
тивостей лісових екосистем, організації ведення лісового господарства 

За його безпосередньої участі ініційовано розробку 60 законопроєктів, 
які мають велике значення для розвитку лісової галузі, раціонального при-
родокористування та екологічної науки («Про тваринний світ», «Про мис-
ливське господарство і полювання», «Про статус гірських населених пунк-
тів», «Про червону книгу», «Про Державну екологічну службу», «Про 
зони надзвичайної екологічної ситуації» та ін.). 

Брав участь у розробці Національної програми збереження біорізнома-
ніття на 2000–2015 рр. і низки міжнародних конвенцій з охорони довкілля 
тощо. 

Надруковано понад 324 наукових праці, зокрема 8 – Web of Science і 
Scopus, 23 монографії, 8 підручників і навчальних посібників, 11 патентів 
і авторських свідоцтв та ін.

Голова редакційної колегії низки наукових періодичних видань, зокрема 
«Збалансоване природокористування» та «Агроекологічнй журнал». член 
редколегії закордонного наукового видання «Zarządzanie Ochroną Przyrody 
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w Lasach» (Management of Environmental Protection in Forests) (Республі-
ка Польща). Під його керівництвом підготовлено і захищено 16 кандидат-
ських та 14 докторських дисертацій. Президент всеукраїнської громад-
ської організації «Асоціація агроекологів України».

Нагороди та звання: Почесне звання «Заслужений працівник сільського 
господарства України» (1996); «Знак Пошани» (2007); Заслужений праців-
ник сільського господарства України (1996); орден «За заслуги» ІІІ ступеня 
(1998); орден «За заслуги» ІІ ступеня (1999); орден «За заслуги» І ступеня 
(2009); відзнака УААН (2007); лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки (2015); орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2017).
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ХАРЕБА
володимир
васильович

Вчений у галузі овочівництва,
зберігання і переробки продукції рослинництва,

доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН (2016)

Народився 18 вересня 1958 р. у с. Кудрівка Сосницького району черні-
гівської області. У 1977 р. закінчив великозагорівський радгосп-технікум 
й одержав диплом з відзнакою за спеціальністю плодоовочівництво.

Трудову діяльність розпочав агрономом колгоспу «Хвиля революції» 
Сосницького району чернігівської області. Після служби в лавах Радян-
ської Армії навчався на агрономічному факультеті Української сільсько-
господарської академії, яку закінчив з відзнакою у 1984 р. (нині – Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування України).

Наукову роботу розпочав у відділі генетичних основ гетерозису Інститу-
ту молекулярної біології і генетики НАН України. З 1985 по 1987 р. навчав-
ся в очній аспірантурі при кафедрі плодоовочівництва УСГА і працював за 
сумісництвом на посадах молодшого та старшого наукового співробітни-
ка цієї самої кафедри. У 1987–1991 рр. працював асистентом та доцентом 
кафедри плодоовочівництва УСГА; 1991–2002 рр. – вчений секретар, за-
відувач сектору селекції і генетики Української академії аграрних наук і 
за сумісництвом доцент кафедри овочівництва Національного аграрного 
університету; 2002–2007 рр. – заступник начальника відділу рослинництва 
апарату Президії УААН; 2008–2011 рр. – заступник академіка-секретаря 
відділення зберігання і переробки сільськогосподарської сировини та 
якості харчової продукції, начальник відділу апарату Президії НААН, і за 
сумісництвом професор кафедри овочівництва НУБіП України. З 2011 р. і 
донині – заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і 
продовольства НААН. 

У 1990 р. у Ленінградському сільськогосподарському інституті захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Схеми розміщення капусти білоголо-
вої і помідора при інтенсивній технології вирощування». У 2005 р. – док-
торську дисертацію на тему: «Агробіологічне обґрунтування виробництва 
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капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і По-
ліссі України». 

Доктор сільськогосподарських наук з 2005 р. Учене звання професора 
присвоєно у 2006 р. 

Свою наукову діяльність в.в. Хареба присвятив питанням теоретичного 
обґрунтування виробництва, зберігання і переробки овочевих і баштанних 
культур. Ним особисто та під його науковим керівництвом у 1985–2021 рр. 
в умовах різних ґрунтово-кліматичних зон України теоретично обґрунто-
вано і експериментально розроблено інтенсивні технології виробництва, 
зберігання і переробки основних овочевих культур. Разом із академіком 
О.Ю. Барабашем уперше в умовах Украї ни теоретично обґрунтовано, роз-
роблено та впроваджено у виробництво нові робочі органи (ППР-5,4) до 
культиватора, застосування яких дало можливість вносити гербіциди в 
зону рядка та виключити ручні прополювання в період догляду за просап-
ними овочевими і баштанними культурами. вченим визначено потенціал 
вітчизняних сортів основних овочевих, баштанних і нішевих культур і па-
раметри їхньої адаптивності залежно від зони вирощування. Освоєння ви-
робництвом створених автором сортів дало змогу підвищити урожайність 
на 30–35 % і значно поліпшити якість продукції та придатність до три-
валого зберігання і переробки. Дослідженнями в.в. Хареби доведено, що 
лежкість, придатність до переробки та забезпечення високих показників 
якості продукції цибулі і капусти білоголової ґрунтуються на специфічно-
му характері біохімічних процесів. 

Наукові розробки в.в. Хареби є основою галузевих комплексних про-
грам «Овочі України–2004–2020», 5 національних стандартів. Обіймаючи 
посади начальника відділу та вченого секретаря науково-технічної ради 
Державної науково-технічної програми «Нові технології виробництва, 
збереження та переробки сільськогосподарської продукції» Міністерства 
освіти і науки, в.в Хареба плідно працює над організацією планування і 
координації досліджень з проблем розвитку галузей рослинництва, пере-
робки продукції. він здійснює організацію роботи науково-методологічних 
та науково-технічних рад з визначення пріоритетних напрямів, експертизи 
науково-технічних проєктів та планування державного замовлення на ство-
рення НТП за програмно-цільовим методом. Результати наукових пошуків 
втілено у 352 опублікованих наукових працях, з яких 26 монографій, книг, 
навчальних посібників, зокрема 3 одноосібні, 15 методичних рекомендацій 
та методик. Ним отримано 35 авторських свідоцтв та 4 патенти України на 
винаходи. Підготував 10 кандидатів наук, понад 100 магістрів і бакалаврів. 
Нині під керівництвом професора в.в. Хареби готується кандидатська і 2 
докторські дисертації. 

він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисер-
тацій Д 26.004.04 у Національному університеті біоресурсів і природоко-
ристування України, Д 65.357.01 в Інституті овочівництва і баштанництва 
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НААН та Д 74.844.04 в Уманському національному університеті садівни-
цтва, Головою ДЕК у Національному університеті біоресурсів і природо-
користування України та Уманському національному університеті садів-
ництва. 

Є науковим консультантом реферативного журналу, членом редакцій-
ної колегії міжвідомчих науково-тематичних збірників «Овочівництво і 
баштанництво» та «Картоплярство», членом експертної ради Державної 
комісії України з випробування і охорони сортів рослин, головою експерт-
ної комісії з формування НТП на 2011–2015 рр., член експертної комісії 
з виборів членів НААН, головою секції з проблем зберігання і перероб-
ки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції науково-
методологічної ради НААН, член координаційно-методичної ради з вико-
нання ПНД № 39 на 2021–2025 рр. «Розвиток національної продовольчої 
системи» та координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 40 на 
2021–2025 рр. «Переробка насіння олійних культур». Керівник робочої 
групи з підготовки пропозицій НААН щодо засад функціонування в Украї-
ні системи незалежної наукової і науково-технічної експертизи для Націо-
нальної ради України з питань розвитку науки і технологій, член експерт-
ної групи МОН з державної атестації науково-дослідних установ НААН, з 
проблем зберігання і переробки сільськогосподарської сировини та якості 
харчової продукції та член робочої групи МОН і Національної ради Украї-
ни з питань розвитку науки і технологій по розробці нової редакції Закону 
України «Про наукову і науково-технічну експертизу». 

Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти 2014–2018 рр. Помічник-консультант народного депутата України, 
голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої 
освіти Комітету верховної Ради України з питань науки і освіти з 2019 р. 
і донині.

Обрано у 2007 р. членом-коресподентом УААН, а в 2016 р. дійсним чле-
ном (академіком) НААН відділення аграрної економіки і продовольства. 
Заслужений діяч науки і техніки України (2015). Нагороджений Почесною 
грамотою Міністерства аграрної політики України (2006), Почесною гра-
мотою УААН (2008) та Почесною грамотою НААН (2013, 2018), Трудовою 
відзнакою «Знак Пошани» (2009), Почесною грамотою верховної Ради 
України (2011), Почесною відзнакою НААН (2013), «Золота фортуна» 
(2013), медаллю «25 років незалежності України» (2016), медаллю «100 
років НААН» (2018), Почесною грамотою НУБіП (2018). Лауреат премії 
НААН «За видатні досягнення а аграрній науці» (2016) та Премії Кабінету 
Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій 
(2018). 
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ХвЕСИК
Михайло 
Артемович
Вчений у галузі аграрної економіки, 
економіки природокористування  
та охорони навколишнього середовища, 
доктор економічних наук, професор,
академік НААН (2010)

Народився 21 липня 1955 р. у с. Лахвичі Любешівського району волин-
ської області.

У 1982 р. закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горь-
кого за фахом геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних 
копалин. У цьому самому році вступив до аспірантури при Україн ському 
науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації у м. Києві. 

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «влияние оро-
шения сточными водами на формирование гидрогеолого-мелиоративной 
обстановки в Украинской ССР». 

У 1990 р. призначений на посаду завідувача відділу проблем вико-
ристання та охорони водних ресурсів Ради з вивчення продуктивних сил 
Украї ни НАН України. 

У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Еколого-економічні 
проблеми охорони та відтворення водних ресурсів в умовах інтенсивного 
техногенного навантаження (на прикладі України)». 

Присвоєно вчене звання професора у 1996 р., призначений заступником 
голови Ради з наукової роботи. 

Нині – директор Державної установи «Інститут економіки природоко-
ристування та сталого розвитку НАН України».

Основні напрями наукової діяльності М.А. Хвесика пов’язані з еко-
номікою АПК, науковим забезпеченням інвестиційно-інноваційного 
розвитку продуктивних сил, земельними відносинами, аграрним при-
родокористуванням і трансформацією економіки держави, розробкою 
методологічних та методичних засад оптимізації екосистем, охороною 
та відтворенням природно-ресурсного потенціалу, забезпеченням ста-
лого розвитку і національної безпеки держави, дослідженням проблем 
аграрної економіки на інноваційних засадах, збалансованого сільсько-
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господарського виробництва, сталого розвитку територіальних гро-
мад. 

Автор 549 наукових праць, зокрема 70 монографій, 6 підручників, 4 на-
вчальних посібників, низки законодавчих актів, нормативно-тех ніч них і 
нормативно-правових документів, винаходів, практичних рекомендацій 
щодо технології утилізації і переробки відходів промислового і сільсько-
господарського походження. Ним сформовано наукову школу економістів-
екологів, підготовлено 19 докторів та 32 кандидати економічних наук. 

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН (економіка і організа-
ція агропромислового виробництва), у 2010 р. – дійсним членом (акаде-
міком) НААН за напрямом наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва. 

М.А. Хвесик – член правління Спілки економістів України, експерт Со-
юзу експертів у сфері науки, техніки і інновацій. У 2019 р. обрано членом 
Міжнародної консультативної ради Grassroots Institute (Канада).

У 2007 р. присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки 
України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та Пре-
мії ім. М.І. Туган-Барановського Національної академії наук України. На-
городжений грамотами верховної Ради України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, РНБО України, вАК України, НААН, міністерств і відомств. 
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ХМЕЛЬНИЦЬКИй
Григорій
Олександрович 
(1936–2020)

Вчений у галузі ветеринарної медицини, 
доктор ветеринарних наук, професор,
академік НААН (1993)

Народився 1 червня 1936 р. у с. Капустинці Драбівського району чер-
каської області. Загальний трудовий стаж становить 51 рік, зокрема нау-
ково-педагогічної діяльності – 46 років.

Закінчив зі срібною медаллю Капустинську середню школу Яготинсько-
го району Київської області (1955) та ветеринарний факультет Української 
академії сільськогосподарських наук (1960); працював на посадах: старшого 
ветеринарного лікаря племінного заводу ім. С.М. Кірова Запорізької області 
(1960–1962), головного ветеринарного лікаря Куйбишевського району Запо-
різької області (1962), головного ветеринарного лікаря племінного заводу 
«Старий Каврай» черкаської області (1962–1964), ветеринарного лікаря-
епізоотолога Смілянської станції по боротьбі з хворобами тварин черкась-
кої області (1964–1965); навчався в аспірантурі при кафедрі фармакології та 
патофізіології Української сільськогосподарської академії (1965–1968).

У 1968 р. в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ) захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «О механизме токсического действия карбамида 
на организм крупного рогатого скота», у 1981 р. у Московській ветеринарній 
академії – докторську дисертацію на тему: «Патогенез, диагностика, лечение и 
профилактика отравлений крупного рогатого скота карбамидом и нитратами».

З 1968 р. обіймав посади: асистента, молодшого наукового співробітника, 
старшого викладача, доцента, завідувача кафедри фармакології та паразито-
логії (1979–1986), проректора (УСГА) з питань підвищення кваліфікації спе-
ціалістів (1986–1991), академіка-секретаря відділення тваринництва та вете-
ринарії Української академії аграрних наук (1991–1996), завідувача кафедри 
фармакології та токсикології Національного аграрного університету (1996–
2005), директора НДІ здоров’я тварин Національного аграрного університету 
(нині – Національного університету біоресурсів і природокористування Украї-
ни) (2005–2010), професора кафедри фармакології і токсикології (з 2011 р.).
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Г.О. Хмельницький – провідний учений у галузі ветеринарної токсико-
логії та фармакології. Коло його наукових інтересів включало: токсико-
логію небілкових сполук азоту (карбаміду, нітратів, нітритів, нітрозамінів), 
мікотоксикози та фітотоксикози тварин (чорнокорінь лікарський), фарма-
кологію протизапальних засобів та імуностимуляторів (ізамбен, еконіка).

Академік Г.О. Хмельницький брав активну участь у науково-педагогічній 
діяльності, був членом науково-методичної ради Державного комітету ве-
теринарної медицини України, головою експертної ради вАК України, 
членом фармакологічного комітету МОЗ України, фармакологічної комісії 
Державного комітету ветеринарної медицини України, головою, заступни-
ком голови та членом двох спеціалізованих вчених рад, головою комісії 
з біоетики НАУ, членом редакційної колегії журналу «ветеринарна меди-
цина України», періодичних наукових збірників «Науковий вісник НАУ», 
«Аграрна наука і освіта» та інших видань.

На основі проведених досліджень розроблено і впроваджено у виробни-
цтво: рекомендації з профілактики, діагностики та лікування тварин при отру-
єннях карбамідом і нітратами; спосіб лікування великої рогатої худоби при 
отруєнні карбамідом; максимально допустимі рівні нітратів у кормах для сіль-
ськогосподарських тварин; максимально допустимі рівні нітратів у молоці та 
молочних продуктах для дітей; максимально допустимі рівні деяких хімічних 
елементів у кормах та кормових добавках для сільськогосподарських тварин.

Співавтор Закону України «Про ветеринарну медицину», опубліковано 
понад 450 праць, зокрема 5 монографій, 20 авторських свідоцтв та патен-
тів, 30 нормативних документів та наукових рекомендацій. 

Під його науковим керівництвом захистились 2 доктори і 16 кандидатів 
ветеринарних наук, зокрема 6 іноземців.

Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН – у 1993 р. відділення ветеринарної медицини (ветеринар-
на фармакологія і токсикологія).

Почесні нагороди і звання: медаль «До 1500-річчя Києва» (1983), Грамо-
та Президії верховної Ради Української РСР (1985), заслужений діяч нау-
ки і техніки України (1997), Почесна грамота Кабінету Міністрів України 
(1998), Почесна грамота голови Київської міської державної адміністрації 
(2003), почесний професор Харківської державної зооветеринарної акаде-
мії (2004), заслужений науковий співробітник Національного аграрного 
університету (2004), Почесна грамота Державного департаменту ветери-
нарної медицини України (2005), Почесна грамота «За особливі заслуги 
перед Національним аграрним університетом» (2006), диплом Асоціації 
спеціалістів ветеринарної медицини України «За вклад у науку» та почесна 
відзнака «Символ професійності» (2007); звання «Почесний громадянин 
села Капустинець Яготинського району Київської області» (2011).

Помер 24 червня 2020 р.
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ХОМЕНКО 
Іван 
Іванович 
Вчений у галузі захисту рослин,
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2007)

Народився 3 лютого 1942 р. у с. Патюти чернігівської області Козелець-
кого району. У 1971 р. закінчив Українську сільськогосподарську акаде-
мію (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування 
України) (м. Київ) за фахом вчений агроном із захисту рослин. 

У 1971–1972 рр. працював агрономом із захисту рослин черкаської ра-
йонної станції захисту рослин; з 1972 по 1983 р. – науковий співробітник 
Мліївської дослідної станції садівництва (с. Мліїв черкаської області); 
упродовж 1983–1991 рр. – директор Придністровської дослідної станції 
садівництва (м. чернівці); з 1991 по 2004 р. працював на посаді директора 
Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка (с. Мліїв черкась-
кої області); з 2004 р. і донині обіймає посаду директора вСП Городищен-
ського коледжу УНУС (м. Городище черкаської області).

У 1980 р. у Харківському сільськогосподарському інституті ім. в.в. До-
кучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особенности разви-
тия яблоневой плодожерки в условиях Центральной Лесостепи Украины 
и обоснование мер борьбы на основе экономического порога вредности». 
У 1997 р. у Національному аграрному університеті захистив докторську 
дисертацію на тему: «Захист зерняткових садів в Центральному Лісостепу 
України». вчене звання професора присвоєно у 1996 р.

Коло наукових інтересів І.І. Хоменка включає захист рослин. За його 
участі розроблено інтегровану систему захисту плодових і ягідних наса-
джень від шкідників та хвороб, технологію інтенсивних садів зерняткових 
порід, розроблено 4 інтенсивні технології ведення садівництва та ягідни-
цтва, створено 8 нових сортів і гібридів.

вченим опубліковано 150 наукових праць, зокрема 1 монографію, 
1 нав чальний посібник, має 1 патент. Підготував 1 доктора та 1 канди-
дата наук.
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Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН – у 2007 р. (захист рослин).

У 2002 р. нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
та орденом «Знак Пошани», в цьому самому році йому присвоєно Указом 
Президента України почесне звання заслуженого діяча науки і техніки. У 
2005 р. нагороджений орденом «За заслуги » ІІІ ступеня.



388

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

ЦвІЛІХОвСЬКИй
Микола
Іванович 
 Вчений у галузі біохімії 
та внутрішніх хвороб тварин,
доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН (2007)

Народився 21 травня 1961 р. у с. Бандурово Гайворонського району Кі-
ровоградської області.

У 1980 р. закінчив Мигійський радгосп-технікум (Миколаївська обл.), 
а в 1985 р. – Українську ордена Трудового червоного Прапора сільсько-
господарську академію (нині – Національний університет біоресурсів 
і природокористування України) (м. Київ). У 1980 р. – ветеринарний 
фельдшер Тридубської дільничої ветеринарної лікарні (Кривоозерський 
район, Миколаївська область), а у 1985 р. – головний ветеринарний лі-
кар колгоспу «Іскра» (Гайворонський район, Кіровоградська область). У 
1985–1988 рр. – аспірант; 1988–1993 рр. – асистент; 1993–1998 рр. – до-
цент (з 1994 по 1997 р. – докторант); 1998–1999 рр. – професор кафед-
ри біохімії і біотехнології; 1999–2006 рр. та 2009–2012 рр. – завідувач 
кафедри терапії і клінічної діагностики; 2000–2001 рр. – декан факуль-
тету ветеринарної медицини; 2001–2008 рр. та 2012–2014 рр. – директор 
Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і без-
пеки продукції тваринництва; з 01.01.2015 р. і донині – декан факультету 
ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України.

Має 45 років загального і 33 роки науково-педагогічного стажу.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему: «выделение, химичес-
кий состав и транспортные АТфазы щеточной каймы и базолатеральных 
мембран клеток кишечного эпителия взрослого крупного рогатого скота, 
новорожденных здоровых и больных диспепсией телят» захистив у трав-
ні 1989 р. у спецраді Львівського зооветеринарного інституту. Дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 
03.00.04 – біохімія на тему: «Білки плазматичної мембрани епітелію тонко-
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го кишечника великої рогатої худоби» захистив у 1998 р. в Національному 
аграрному університеті.

Звання доцента присвоєно у 1994 р., професора – у 2002 р.
Обрано членом-кореспондентом НААН у 2002 р.; дійсним членом (ака-

деміком) НААН у 2007 р.
Є вченим з біохімії, клінічної діагностики і внутрішніх хвороб тварин.
Наукові роботи спрямовані на вивчення молекулярних механізмів 

мембранного травлення у тварин в нормі та за патології, пошук і розроб-
ку способів корекції виявлених порушень, дослідження патології обміну 
речовин в організмі тварин та розробку високоефективних діагностичних 
і лікувально-профілактичних засобів. Ним вперше відкриті нові білки в 
тонкому кишківнику новонароджених телят, що проявляють здатність 
до рецепції імуноглобулінів, та запропонована гіпотеза рецепторно-
ендоцитозного механізму формування колострального імунітету у тварин. 

Автор та співавтор понад 770 наукових та навчально-методичних праць, 
зокрема 39 монографій, підручників і навчальних посібників, 27 науково-
практичних рекомендацій, розробник 8 стандартів вищої освіти підготовки 
фахівців галузі знань ветеринарна медицина, 12 базових навчальних про-
грам, понад 110 навчально-методичних вказівок. Має 42 патенти на вина-
ходи, 6 технічних умов на розроблені ветеринарні препарати та 2 настано-
ви на них. Під керівництвом М.І. Цвіліховського підготовлено 5 докторів 
та 14 кандидатів наук.

Голова експертної ради вАК України із зоотехнії та ветеринарної 
медицини (2002–2006); голова спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 
у НУБіП України (2001–2002 і 2006–2019); заступник голови спеціалі-
зо ва ної вченої ради Д 26.004.08 у НУБіП України (2001–2002 і 2006–
2016); член Наукової громадської ради при вАК України з питань 
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
(2007–2008); член наукової експертної ради Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України (2011–2015); член науково-методичної 
ради Держпродспоживслужби України (з 2017 р. і донині). 

член редколегій ряду наукових журналів і збірників наукових праць: 
«ветеринарна медицина України», «Науковий вісник НУБіП Украї-
ни», «ветеринарна біотехнологія», «Наукові доповіді НУБіП України», 
«Україн ський часопис ветеринарних наук», «Мир ветеринарии», «Сучасне 
птахівництво».

Голова науково-методичної комісії закладів вищої освіти України за на-
прямом «ветеринарна медицина» (2001–2015); Голова Ради деканів фа-
культетів ветеринарної медицини України (2016–2019). член Національ-
ного Агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2018 р. і донині).

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення націо-
нальної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, ба-
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гаторічну сумлінну працю Указом Президента України № 24/2021 від 
22.01.2021 М.І. Цвіліховському присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України». За цикл наукових праць з напряму дослі-
джень «Механізми функціонування органів системи травлення» в складі 
авторського колективу вчених одержав Державну премію України в галузі 
науки і техніки (Указ Президента України № 279/2013 від 16.05.2013).

Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії 
(2008).

За змістовну організацію навчально-виховного процесу, підготовку ви-
сококваліфікованих фахівців, наукові здобутки та впровадження наукових 
розробок у виробництво нагороджений Почесними грамотами Держав-
ного департаменту ветеринарної медицини МінАП України (1998; 2006; 
2009; 2011); Почесними грамотами НАУ (2001) та НУБіП України (2010; 
2016); Почесною грамотою Президії НААН (2011); Почесною грамотою 
верховної Ради України (2016); золотою медаллю за наукову розробку 
«Неінвазійні методи діагностики порушення обміну мінеральних речо-
вин у продуктивних тварин» у номінації «За вагомий внесок у розробку 
та впровадження новітньої техніки і технологій для сучасних технологій 
сільськогосподарського виробництва» МінАП України – XXX Міжнародна 
агропромислова виставка АГРО–2018; дипломом Державної ветеринарної 
та фітосанітарної служби України і Асоціації спеціалістів ветеринарної ме-
дицини України «За внесок у підготовку лікарів ветеринарної медицини» 
в номінації «Символ професійності» (2012); пам’ятною ювілейною медал-
лю «100 років Національній Академії аграрних наук України» (2019). Має 
Подяки вищої атестаційної комісії України (2003; 2006) та Подяку мера 
м. Києва (2004) за вагомий внесок у підготовку та атестацію кадрів вищої 
кваліфікації; відзнаку Державного Комітету ветеринарної медицини «За 
заслуги в розвитку ветеринарної медицини України» III ступеня (2010); 
відзнаку МінАП України «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2010); 
подяки НМЦ аграрної освіти МінАП України (2008; 2011), відзнаку «За 
співпрацю» Державної прикордонної служби України (2020). За заслуги 
з відродження духовності України та утвердження Помісної Української 
Православної Церкви нагороджений «Орденом Святого Миколая чудот-
ворця» (2015); за заслуги перед Помісною Українською Православною 
Церквою та побожним народом нагороджений «Благословенною Грамо-
тою» (2019); орденом Святого Архистратига Михаїла II ступеня (2019) та 
орденом Святого рівноапостольного князя володимира III ступеня (2020).
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ЦИКОв
валентин

Сергійович 
(1923–2017)

Вчений у галузі рослинництва,  
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН (1991)

Народився 8 жовтня 1923 р. у м. Донецьк.
У 1950 р. закінчив агрономічний факультет Дніпропетровського сіль-

ськогосподарського інституту, за фахом вчений агроном. 
Упродовж 1950–1953 рр. – агроном відділення Толмачського бурякорад-

госпу Шполянського району черкаської області (с. Толмач); 1953–1956 рр. – 
викладач Дніпропетровської середньої сільськогосподарської школи з підго-
товки керівних кадрів сільського господарства; 1957–1962 рр. – заступник 
директора Ерастівської дослідної станції вНДІ кукурудзи П’ятихатського 
району Дніпропетровської області; 1962–1970 рр. – директор Ерастівської 
дослідної станції вНДІ кукурудзи; 1970–1975 рр. – завідувач відділу науково-
технічної інформації вНДІ кукурудзи; 1975–1979 рр. – заступник директора 
вНДІ кукурудзи з наукової роботи; 1979–1992 рр. – директор вНДІ куку-
рудзи, Генеральний директор науково-виробничого об’єднання по кукурудзі 
«Дніпро»; 1992–1994 рр. – директор Українського інституту кукурудзи; 1994–
2017 рр. – завідувач відділу дорадництва з питань науково-інформаційного 
забезпечення Інституту сільського господарства степової зони НААН. 

У 1968 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, 
селекції і генетики ім. в.Я. Юр’єва захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Сравнительная эффективность некоторых гербицидов в борь-
бе с сорняками в посевах кукурузы в условиях северной Степи УССР». 
У 1987 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, се-
лекції і генетики ім. в.Я. Юр’єва захистив докторську дисертацію на тему: 
«Научные основы возделывания кукурузы по интенсивной технологии в 
северной Степи Украинской ССР». 

Учене звання професора присвоєно в 1989 р. 
У 1991 р. обрано дійсним членом Академії сільського господарства Росії 

та дійсним членом (академіком) УААН за спеціальністю рослинництво. 
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Основні напрями науково-організаційної діяльності зосереджував на роз-
робці й впровадженні перспективних технологічних систем вирощування 
кукурудзи – механізованої, інтенсивної, ґрунтозахисної, ресурсоощадної. 
Здійснені дослідження з вивчення агробіологічних особливостей росту і 
розвитку рослин кукурудзи з огляду на екологічні умови і прийоми вирощу-
вання. Розробка сортової агротехніки нових гібридів і їх батьківських форм; 
агротехнічні прийоми комплексної дії. 

Автор 350 наукових робіт, зокрема монографій – 12, патентів – 11. Спів-
автор книг: «Система ведення сільського господарства Дніпропетровської 
області» (Дніпропетровськ, 2005 р.), «Наукові основи агропромислового 
виробництва в зоні Степу України» (Київ, 2004 р.)., «Наукові основи агро-
промислового виробництва в зоні Степу України» (Київ, 2010 р.). Підго-
товлено докторів – 2, кандидатів – 8. 

Діяльність на громадських засадах: депутат обласної Ради народних де-
путатів 2-х скликань (1982–1985 рр.); депутат П’ятихатської районної ради 
(1962–1970 рр.); голова Ради ветеранів великої вітчизняної війни і праці 
Інституту зернового господарства (з 1979 р.); член Президії Південного 
відділення вАСГНІЛ (1979–1990 рр.); член бюро відділення регіональних 
центрів наукового забезпечення УААН (2000 р.). 

Був членом редколегії журналів: «вісник сільськогосподарської науки» 
(м. Київ), «Кукуруза и сорго» (Москва), «Бюлетень Інституту зернового 
господарства» та «Хранение и переработка зерна» (Дніпропетровськ). 

Нагороджений: орденом Леніна, орденом Жовтневої революції, ор-
деном великої вітчизняної війни ІІ ступеня, орденом «За мужність» 
і багатьма медалями; Почесною грамотою Президії верховної Ради 
Україн ської ССР (1983 р.), Почесною грамотою Президії верховної Ради 
України «За заслуги перед українським народом» (2005 р.), заслужений 
агроном України (1974 р.), почесний громадянин П’ятихатського району. 
Нагороджений Почесним знаком Міністерства аграрної політики України 
(2003 р.) та Почесним знаком Академії аграрних наук України.

Помер 27 жовтня 2017 р.
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

чЕРЕНКОв
Анатолій

васильович 
Вчений у галузі рослинництва,  

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (2016)

Народився 1 жовтня 1954 р.
У науці пройшов шлях від аспіранта, молодшого, наукового, старшого 

наукового співробітника, завідувача лабораторії, заступника та директора 
інституту. Тривалий час (з 1994 по 2001 р.) успішно працював директором 
Ерастівської дослідної станції Інституту зернового господарства, з 2001 по 
2009 р. – заступником директора інституту з наукової роботи, Центру нау-
кового забезпечення агропромислового комплексу Дніпропетровської об-
ласті. Працює радником дирекції у ДУ Інститут зернових культур НААН.

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію, згодом отримав вчене 
звання старшого наукового співробітника за спеціальністю рослинництво. 
Докторську дисертацію захистив у 1999 р. за спеціальністю 06.01.09 – рос-
линництво. 

Обраний членом-кореспондентом 23.12.1999, академіком – 10.11.2016 
по відділенню рослинництва НААН. 

У червні 2007 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і 
науки України присвоєно вчене звання професора за спеціальністю рос-
линництво.

Стаж наукової роботи в ДУ Інститут зернових культур НААН – 40 ро-
ків. 

Є членом вченої ради інституту, а також членом спеціалізованої вченої 
ради Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових культур НААН щодо захисту 
кандидатських і докторських дисертацій. 

Академік А.в. черенков бере активну участь у виконанні програм нау-
кових досліджень: «Зернові культури»; «Захист рослин» та працює над 
проблемою: «Розробити сучасні цільові адаптовані ресурсозберігаючі мо-
делі технологій вирощування та формування високопродуктивних агро-
біоценозів озимих зернових колосових культур на основі використання 
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новітніх технологічних заходів, здійснити їх біоенергетичну та економічну 
оцінку для різних регіонів України».

Розробка енергоощадних та маловитратних технологій вирощування 
зернових культур у степовій, лісостеповій та поліській зонах України дали 
змогу істотно підвищити валові збори зерна. 

Застосування розроблених технологічних комплексів, впровадження без-
печних ресурсоощадних технологій дало можливість спільно з вченими ін-
ших інститутів НААН розробити Національну програму «Зерно України», 
яка дає змогу починаючи з 2011 р. значно збільшити врожайність зернових 
культур та отримати в Україні валові збори зерна на рівні 65–70 млн т. 

Автор 340 наукових публікацій, зокрема 5 монографій та 3 книги, 130 на-
укових праць у провідних вітчизняних фахових та іноземних виданнях, а 
також 4 авторських свідоцтва та 5 патентів. Ним підготовлено 15 кандида-
тів і 2 доктори сільськогосподарських наук.

У 2014 р. згідно з рішенням Конкурсної комісії та рішенням Президії 
Національної академії аграрних наук України в складі наукового колективу 
було присуджено Премію НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» 
за роботу: «Кукурудза: біотехнологічні та селекційні аспекти гаплоїдії».
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Розділ 1
АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

чЕРНОвОЛ
Михайло
Іванович

Вчений у галузі механізації сільського  
господарства, доктор технічних наук, 

професор, академік НААН (2020)

Народився 25 травня 1950 р. у с. велика виска Маловисківського райо-
ну Кіровоградської області. 

Закінчив ремонтно-технологічний факультет Кіровоградського інститу-
ту сільськогосподарського машинобудування у 1972 р. за фахом сільсько-
господарські машини.

З серпня 1972 р. працював у Кіровоградському інституті сільськогос-
подарського машинобудування на посадах асистента, старшого викладача, 
доцента, професора, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи, а 
з січня 1996 р. по січень 2021 р. – на посаді ректора Кіровоградського на-
ціонального технічного університету (з 2017 р. – Центральноукраїнський 
національний технічний університет).

У 2003–2004 рр. М.І. черновол працював головою Кіровоградської об-
ласної державної адміністрації.

У 1977 р. у Саратовському інституті механізації сільського господар-
ства захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження процесу 
осадження та властивостей електролітичних металополімерних покрить 
на основі заліза для ремонту автотракторних деталей», у 1992 р. у Мос-
ковському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва – док-
торську дисертацію на тему: «Технологічні основи відновлення деталей 
сільськогосподарської техніки композиційними покриттями». Доктор наук 
з 1993 р. за спеціальністю експлуатація, відновлення та ремонт сільсько-
господарської техніки. 

Учене звання професора по кафедрі «Експлуатація і ремонт машин» 
присвоєно у 1994 р.

У 2007 р. обраний членом-кореспондентом НААН, а у 2020 р. – академі-
ком НААН відділення землеробства, меліорації та механізації.

Основні напрями наукової роботи присвячено створенню, виробництву, 
експлуатації та відновленню сільськогосподарської техніки, зокрема із за-
стосуванням нових прогресивних композиційних матеріалів і покриттів.
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Опубліковано 415 наукових праць, зокрема 207 – у фахових виданнях. 
в активі автора: 10 монографій, 6 брошур, 53 авторські свідоцтва та па-
тенти, 18 підручників та навчальних посібників, у зарубіжних виданнях 
опубліковано 51 роботу. У виданнях, які зараховані до міжнародних науко-
метричних баз опубліковано 33 роботи.

Під керівництвом М.І. черновола підготовлені і захищені 8 кандидат-
ських та 2 докторські дисертації. він є головою спеціалізованої вченої ради 
із захисту докторських дисертацій зі спеціальності 05.05.11 – машини і за-
соби механізації сільськогосподарського виробництва.

Голова ради ректорів Кіровоградської області, член Президії спілки рек-
торів України, депутат Кіровоградської обласної ради ряду скликань, член 
правління Української організації аграрних інженерів.

Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений орденами «За 
заслуги» ІІІ ступеня та ІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України, Почесною грамотою верховної Ради України, Почесною відзна-
кою Національної академії аграрних наук України.

Державний службовець 1-го рангу. Почесний громадянин м. Кірово-
град.
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АКАДЕМІКИ 

Національної академії аграрних наук України  

ШЕБАНІН
в’ячеслав 

Сергійович 
Вчений у галузі  

сільськогосподарського будівництва,
доктор технічних наук, професор,

академік НААН (2016)

Народився 1 січня 1949 р. у м. Золотоноша черкаської області. Закінчив 
Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова у 1972 р. За фахом – 
математик, викладач математики.

Свою професійну діяльність розпочав у 1973 р. на посадах асистента, 
старшого викладача кафедри вищої математики та механіки. 

Захистив кандидатську (1983 р.) дисертацію на тему: «Дослідження 
складного опору бістальних перетинів будівельних конструкцій в галузі 
обмежених пластичних деформацій» в Одеському інженерно-будівельному 
інституті.

З 1984 по 1985 р. працював доцентом кафедри загальнонаукових дис-
циплін; з 1985 по 1988 р. – декан факультету механізації сільського госпо-
дарства та агрономії; з 1988 по 1990 р. – декан факультету механізації сіль-
ського господарства; з 1990 по 1992 р. – завідувач кафедри вищої математики 
та фізики Миколаївської філії Одеського сільськогосподарського інституту. 
1992–1999 рр. – проректор з наукової роботи та завідувач кафедри вищої ма-
тематики та фізики Миколаївського сільськогосподарського інституту. 

Захистив докторську дисертацію на тему: «Міцність металевих згинних 
конструкцій з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності в межах 
обмежених пластичних деформацій» в Одеському інженерно-будівельному 
інституті (1993). 

У 1992 р. здобув вчене звання професора. 
У 1999–2001 рр. – проректор з наукової роботи, директор Науково-

дослідного інституту нових агропромислових об’єктів та учбово-
інформаційних технологій. З 2001 р. і донині – ректор Миколаївського на-
ціонального аграрного університету.

Започаткував наукову школу з удосконалення теорії граничних станів 
металевих конструкцій і комп’ютеризації аграрної освіти.
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Наукові розробки в.С. Шебаніна спрямовані на розв’язання проблем 
розвитку інноваційного процесу аграрної освіти, матеріально-ресурсного 
потенціалу сільського господарства. він зробив значний внесок в аграрну 
науку, освіту і практику, дослідження стану матеріально-ресурсного по-
тенціалу аграрної сфери економіки, причин кризової ситуації в перехід-
ний період до ринкових відносин. Обґрунтував способи системного онов-
лення основних засобів виробництва; пріоритетні напрями інтенсифікації 
аграрного сектору економіки, конкурентоспроможного виробництва сіль-
ськогосподарської продукції; сутність розвитку матеріально-технічного 
потенціалу на основі інвестиційно-інноваційної діяльності, особливості 
становлення та функціонування ринку технічних засобів і послуг. Резуль-
тати наукової діяльності впроваджуються не лише в навчальний процес, а 
й широко реалізовані у практичній діяльності.

Сучасні дослідження спрямовані на розв’язання проблем економічного 
та інтелектуального відродження суспільства, яке досягається створенням 
спеціальних умов для всебічного розвитку потенційних можливостей осві-
ти, науки та виробництва на основі інтеграції, створення нових наукових 
технологій і трансферу їх у реальне виробництво.

Здійснює дослідження проблем та перспектив державного регулювання 
економіки в регіонах і на підприємствах; основних принципів та методів 
державного регулювання економіки; методів розробки й реалізації держав-
них національних, регіональних і галузевих програм, структури управлін-
ня державою. Зокрема, реалізацію інноваційно-інвестиційного проєкту 
«Інтеграція освіти, науки і виробництва – інноваційна модель регіональ-
ного розвитку». 

За його ініціативи створено та повноцінно функціонують два науково-
дослідні та один науковий інститути, єдиний на півдні України Науковий 
парк Миколаївського національного аграрного університету «Агроперспек-
тива», Національний інноваційний кластер «Родючість ґрунтів». Під його 
керівництвом університет став співзасновником освітньо-інноваційного 
кластера «Агротехніка», яким передбачено об’єднання зусиль науковців і 
виробничників компанії «Лозівські машини» для впровадження сучасних 
ефективних технологій землеробства, виробництва нових поколінь вітчиз-
няної техніки, яка не поступається зарубіжній, поліпшення технічного рів-
ня університету. 

Значну увагу в.С. Шебанін приділяє виконанню Програми реаліза-
ції Концепції розвитку Миколаївського національного аграрного універ-
ситету. Здійснює керівництво діяльністю та реалізацією перспективних 
інноваційно-інвестиційних проєктів Миколаївського національного аграр-
ного університету, що дасть можливість забезпечити реалізацію трьох не-
обхідних складових: навчальної, наукової та виробничої. 

Запровадив практику проведення міжнародних днів поля з ряду напря-
мів із залученням провідних селекціонерів і вчених України, а також пред-
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ставників аграрних компаній з Німеччини, франції, Нідерландів, Японії: 
CLAUSE, BAYER, NUNHEMS, Nickerson-Zwaan, Agri Saaten, SAKATA, 
Enza Zaden, ESASEM, Bejo, Azier, KR, FS, Hazera Genetics, Seminis ін.

Автор і співавтор понад 350 наукових і методичних праць, п’яти патен-
тів, 10 монографій, шести підручників, 13 навчальних посібників, 9 вина-
ходів. Під його керівництвом успішно захищено 8 кандидатських дисерта-
цій, 2 докторські. З 2016 р. – академік НААН. 

Бере активну участь у державній і громадській роботі в Україні та між-
народних організаціях: член відділення наукового забезпечення іннова-
ційного розвитку Національної академії аграрних наук України, академік 
Академії наук вищої школи України по відділенню проблем будівництва 
і архітектури (1998). Голова Миколаївського обласного відділення Україн-
ської асоціації з металевих конструкцій (1998); член спеціалізованої вченої 
ради із захисту докторських дисертацій Миколаївського НАУ; Спілки рек-
торів України; Асоціації працівників аграрних навчальних закладів Украї-
ни «Украгроосвіта». виконує обов’язки Голови Ради ректорів закладів 
вищої освіти Миколаївської області. Є головою редакційних колегій нау-
кового журналу «вісник аграрної науки Причорномор’я» та газети «Агро-
світ»; членом редакційної ради наукового журналу «Економіка АПК». член 
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (2002), академік 
Польської академії наук (Люблінське відділення) (з 2002).

його вагомі досягнення у професійній діяльності відзначено державни-
ми нагородами: повний кавалер ордена «За заслуги» ІІІ (2004), ІІ (2008) 
і І ступенів  (2015); заслужений діяч науки і техніки України (2000), тру-
довою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» 
(2004); нагрудним знаком «відмінник аграрної освіти та науки» І–ІІІ сту-
пеня, Почесною грамотою верховної Ради України «За особливі заслуги 
перед Українським народом» (2007). визнано Городянином року-2006 
у номінації «Наука і вища школа». Нагороджений Почесною відзнакою 
«За заслуги перед містом Миколаєвом» (2008), «Людина року Миколаїв-
щини-2008» у номінації «Освіта та наука», Почесна відзнака Української 
академії аграрних наук (2014); відзнака Миколаївської обласної ради «За 
заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня (2017).
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ШЕвчЕНКО
Анатолій
Михайлович
Вчений у галузі селекції, насінництва  
та технології вирощування зернових  
і зернобобових культур,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, академік НААН (1990)

Народився 14 січня 1939 р. у с. Попасна Попаснянського району Луган-
ської області.

Пройшов навчання на агрономічному факультеті Луганського сільсько-
господарського інституту, у 1961 р. отримав спеціальність вчений агро-
ном.

У 1961–1963 рр. працював агрономом-насіннєводом дослідного госпо-
дарства Луганської державної обласної сільськогосподарської дослідної 
станції Міністерства сільського господарства УРСР; 1963–1968 рр. – молод-
ший науковий співробітник; 1968–1974 рр. – старший науковий співробіт-
ник, 1974–1991 рр. – завідувач відділу селекції польових культур Луганської 
обласної сільськогосподарської дослідної станції; 1991–1992 рр. – дирек-
тор Українського науково-дослідного інституту рослинництва, селекції та 
генетики ім. в.Я. Юр’єва. Лютий–грудень 1992 р. – завідувач відділу се-
лекції зернових бобових культур цього самого інституту.

У 1993–1997 рр. – завідувач кафедри селекції та захисту рослин Луган-
ського сільськогосподарського інституту; 1997–2000 рр. – завідувач відді-
лу селекції Луганського інституту агропромислового виробництва УААН; 
2000–2002 рр. – заступник директора з наукової роботи, 2002–2007 рр. – за-
відувач лабораторії зернобобових культур, 2007–2009 рр. – головний нау-
ковий співробітник Луганського інституту АНв УААН.

З 1 вересня 2009 р. по червень 2018 р. – завідувач кафедри садово-
паркового господарства та екології Луганського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. З липня 2018 р. професор кафедри 
садово-паркового господарства та екології ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка».

У 1975 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, 
селекції і генетики ім. в.Я. Юр’єва захистив кадидатську дисертацію на 
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тему: «Исходный материал в селекции гороха и его использование в усло-
виях ворошиловградской области», а у цьому самому інституті у 1983 р. – 
докторську дисертацію на тему: «выведение устойчивых к осыпанию сор-
тов – новый этап в селекции гороха». Доктор наук з 1983 р.

Учене звання професора кафедри селекції та захисту рослин присвоєно 
у 1987 р.

Завдяки діяльністі вченого-селекціонера А.М. Шевченка у вітчизняній 
селекції відбулося видатне досягнення – вперше у світовій практиці ство-
рено високопродуктивні сорти гороху підвищеної технологічності, зокре-
ма стійких до висипання насіння та вилягання рослин. Усього Анатолієм 
Михайловичем виведено і районовано та занесено до Реєстру сортів рос-
лин України, Російської федерації та інших країн понад 20 сортів гороху. 
У 1990 р. в колишньому СРСР вони вирощувались на площі близько 2 млн 
га, 25,4 % площі сортових посівів гороху.

Під керівництвом та за безпосередньої участі А.М. Шевченка створено 
всього понад 40 високопродуктивних сортів сільськогосподарських куль-
тур, районованих або занесених до Реєстру України та Російської федера-
ції, ефективно впроваджених у виробництво.

Опубліковано 275 наукових праць, зокрема 3 монографії, має 55 автор-
ських свідоцтв на нові сорти, методи селекції та зразки генофонду сіль-
ськогосподарських культур. Підготував 6 кандидатів наук.

Обрано у 1988 р. членом-кореспондентом вАСГНІЛ, дійсним членом 
(академіком) УААН (селекція, насінництво) – у 1990 р.

Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1977), Трудового червоного 
Прапора (1984), «Знаком Пошани» та Почесною відзнакою УААН (2006), 
12 медалями. А.М. Шевченку присуджено премію Ради Міністрів за ство-
рення і впровадження у виробництво сорту гороху зернового використання 
Неосипаючий 1 (1982), присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки 
і техніки України за заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціаліс-
тів для сільського господарства, плідну науково-педагогічну роботу, наго-
роджено грамотою Міністерства освіти і науки України – за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфіко-
ваних спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018).

На громадських засадах А.М. Шевченко виконує обов’язки члена спе-
ціалізованої вченої ради та із захисту кандидатських докторських дисер-
тацій при Інституті рослинництва ім. в.Я. Юр’єва НААН; першого віце-
президента всеукраїнської асоціації «За чисте землеробство і екологічну 
безпеку»; члена бюро секції тритикале РАСГН; та члена редакційної коле-
гії науково-виробничого видання «Мікрохвильові технології в народному 
господарстві. впровадження. Проблеми. Перспективи».
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ШЕПА
василь 
васильович 
(1931–2011) 

Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (1990)

Народився 28 березня 1931 р. у с. Бовтрадь Берегівського району За-
карпатської області.

У Львівському сільськогосподарському інституті, який закінчив у 1965 р., 
отримав вищу освіту, набувши кваліфікацію агронома-економіста.

У 1948–1949 рр. працював бухгалтером колгоспу «Радянське Закарпаття» 
Берегівського району; у 1952 р. – дільничним агрономом у Бовтрадській МТС, 
а з 1953 по 1976 р. – головою колгоспу «червоний прапор» Берегівського 
району Закарпатської області. впродовж 1976–1989 рр. очолював Закарпат-
ську обласну державну сільськогосподарську дослідну станцію. У 1989 р. під 
керівництвом в.в. Шепи науково-дослідну станцію реорганізовано в Закар-
патський науково-дослідний інститут агропромислового виробництва, дирек-
тором якого вчений пропрацював до 1995 р. (нині – Закарпатський інститут 
агропромислового виробництва). З квітня 1995 р. по липень 1996 р. – науковий 
консультант, а з липня 1996 р. по червень 1998 р. – радник Президента Украї-
ни. У 1997–1999 рр. – член Комісії з питань аграрної та земельної реформ при 
Президентові України.

У 1968 р. в Одесі в.в. Шепа захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«вдосконалення систем матеріального стимулювання праці колгоспників», 
а в 1975 р. у Москві – докторську дисертацію на тему: «Підвищення еконо-
мічної ефективності виноградарства в Закарпатській області УРСР».

Коло інтересів вченого стосувалося теоретичної розробки економічного 
підґрунтя розвитку низки галузей сільськогосподарського виробництва. він 
обґрунтував також економічну доцільність впровадження в Україні досвіду 
сільськогосподарських кооперативів Угорщини. в господарстві «червоний 
шлях» йому вдалось поєднати досвід вітчизняних та угорських економіс-
тів. Учений успішно опрацював економічну схему індустріалізації села, 
розробив методологію екологічних досліджень екоонтологічної свідомості 
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людини. Було втілено його ідею вирощування високопродуктивних сортів 
яблук у Закарпатті. Під його керівництвом закладено сад площею 300 га в 
с. Бакта та на 430 га – у колгоспі «червоний прапор» у с. варі. З ініціативи 
вченого засновано цех з виробництва кальвадосу.

в.в. Шепі належить авторство та співавторство понад 200 наукових 
пуб лікацій, зокрема 12 монографій. У 1998 р. він опублікував працю «Іс-
торична біографія Дунаю», в якій було вперше здійснено фундаментальне 
наукове дослідження з історії вивчення біогеографічної системи Дунай-
ського басейну.

Обраний у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН.
Очолюючи Закарпатський інститут агропромислового виробництва, 

в.в. Шепа багато уваги приділяв розвитку співробітництва з іноземни-
ми державами та обміну досвідом з ученими Угорщини, Болгарії, чехії, 
Словаччини, Австрії, Польщі, Югославії, Росії, Молдови та інших країн. 
Закарпатський інститут агропромислового виробництва був учасником 
багатьох міжнародних симпозіумів, наукових конференцій, виставок, між-
народних дегустацій вин. На цих дегустаціях він здобув понад 70 золотих, 
срібних і бронзових медалей та дипломів.

У березні 1990 р. в.в. Шепу було обрано депутатом верховної Ради Украї-
ни І скликання, став членом Комісії з питань планування, бюджету і цін; вхо-
див до Народної ради, фракції Народного Руху України, групи «Земля і воля». 
З березня 1998 р. – народний депутат верховної Ради України III скликання; 
з липня 1998 р. очолював підкомітет з питань правового аналізу Комітету з 
питань аграрної політики та земельних відносин.

в.в. Шепа був засновником, а з травня 1992 р. – керівником (президен-
том) Української міжнародної академії оригінальних ідей, яка випускала 
дев’ять наукових видань. він обраний членом-кореспондентом вАСГНІЛ 
(1988).

За сумлінну багаторічну працю вчений нагороджений Почесною грамо-
тою Президії верховної Ради УРСР (1981), орденами Трудового червоно-
го Прапора (1958), «Знак Пошани» (1971), Жовтневої революції (1976). 
йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України 
(1991).

Помер 14 березня 2011 р.
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ШПИчАК
Олександр
Михайлович 
Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор, 
академік НААН (1999)

Народився 21 квітня 1941 р. у смт Узин Білоцерківського району Київ-
ської області.

У 1963 р. закінчив з відзнакою Житомирський сільськогосподарський 
інститут (нині – Поліський національний університет) і за направленням 
працював старшим економістом по нормуванню і оплаті праці Дубровиць-
кого районного управління сільського господарства Рівненської області. У 
1964 р. служив у лавах Радянської Армії. Після демобілізації з 1965 р. пра-
цював начальником планово-економічного відділу Гощанського районного 
управління сільського господарства в тій самій області.

З 1968 по 1971 р. навчався в очній аспірантурі Українського НДІ еконо-
міки і організації сільського господарства (нині – ННЦ «Інститут аграрної 
економіки»), де в 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Еко-
номічна оцінка землі та її використання при плануванні державних заготі-
вель». Працював в цьому самому інституті на посаді молодшого, старшого 
наукового співробітника, завідувача сектору, відділу, відділення, заступни-
ка директора інституту з наукової роботи.

У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Економічні вза-
ємовідносини сільськогосподарських підприємств із сферою заготівель і 
переробки технічних культур».

Понад 53 роки присвятив розробці й практичному розв’язанню проблем 
ціноутворення, витрат виробництва, рентабельності АПК, якості продук-
ції, формування продовольчих ринків, біржової діяльності, земельних 
відносин та проблем державного регулювання. в умовах адміністратив-
ної системи управління економікою це стосується розробки методичних і 
практичних підходів визначення за видами продукції нормативних рівнів 
рентабельності, норми прибутку, собівартості, зональної диференціації 
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цін, урахування в цінах якості та строків реалізації продукції, доведення 
до господарств плану заготівель тощо.

З переходом до ринкової економіки під керівництвом О.М. Шпичака і 
його безпосередньою участю колективом авторів розроблено «Концепцію 
ціноутворення на продукцію АПК в перехідний період до ринкової еконо-
міки», яку в 1993 р. було затверджено вченою радою Інституту економіки 
УААН (22.04.1993) та бюро Президії УААН (17.05.1993). У відповідь на ін-
фляційні процеси у 1995 р. розроблено методичні рекомендації щодо опе-
ративною визначення витрат виробництва та формування цін на продук-
цію сільського господарства і переробної промисловості в умовах інфляції. 
вивчивши через службові відрядження досвід економічних регуляторів у 
галузі сільського господарства (США, Англія, Австрія, Німеччина, Бельгія, 
Польща, чехословаччина, Югославія, франція та ін.) О.М. Шпичак у своїх 
роботах відстоює концептуальне положення щодо необхідності поєднання 
вільного ціноутворення, яке ґрунтується на законах попиту і пропозиції 
із елементами державного регулювання. До останніх, які нині досліджує 
О.М. Шпичак, належать: мінімальні ціни; заставні операції; інтеграційні 
операції; квотування; митні тарифі на ввіз і вивіз продукції; державні до-
тації на одиницю продукції або одиницю площі, на голову тварин; пільгове 
кредитування; узгоджувальні комісії цін і доходів в інтеграційних форму-
ваннях; біржові операції, ціновий моніторинг тощо.

У 1993 р. О.М. Шпичака обрано членом-кореспондентом УААН, а у 
1994 р. йому присвоєно вчене звання професора зі спеціальності економі-
ка сільського господарства і агропромислового комплексу. У 1996 р. об-
раний академіком-секретарем відділення аграрної економіки і земельних 
відносин УААН, членом Президії УААН. У 1996 р. Указом Президента 
України Олександру Михайловичу присвоєно почесне звання заслужено-
го діяча науки і техніки України; у 1999 р. його обрано дійсним членом 
(академіком) УААН. У 1994–1998 р. – позаштатний радник Комітету з 
питань АПК, земельних ресурсів і соціального розвитку села верховної 
Ради України. У 1998 p. О.М. Шпичака було обрано (за сумісництвом) 
віце-президентом Національної асоціації бірж України. У 1997–1999 рр. – 
експерт комісії вАК із захисту дисертації. У 1999–2011 рр. був членом 
секції сільського господарства Комітету Державних премій України в га-
лузі науки і техніки.

Під його керівництвом вперше в нашій країні на основі набутого до-
свіду в США здійснюється підготовка ринкових звітів щодо поточної 
кон’юнктури і прогнозу ринків сільськогосподарської продукції та продо-
вольства в Україні на відповідний маркетинговий період та методика ви-
значення економічної ефективності ОСГ.

Працюючи з 2005 р. на посаді директора Науково-дослідного інституту 
економіки і менеджменту агропромислового виробництва Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, О.М. Шпичак 
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координує науково-дослідну тематику інституту бізнесу та безпосеред-
ньо керує дослідженнями щодо удосконалення системи організаційно-
економічних механізмів функціонування основних підкомплексів АПК в 
умовах СОТ; обґрунтування економіко-організаційних засад виробництва 
біопалива як напряму оптимального розв’язання енергетичних та продо-
вольчих проблем в Україні.

О.М. Шпичак очолював проблемну раду НДІ економіки і менеджменту 
агропромислового виробництва при HHІ Бізнесу, брав участь у роботі низ-
ки спеціалізованих рад, урядових комісій міністерств і відомств.

З 2011 по 2017 р. – завідувач відділення ціноутворення, інфраструктури 
ринку та розвитку наукових інновацій з наукової роботи, а з червня 2017 р. 
донині – головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграр-
ного ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Дослідження О.М. Шпичака здійснювалися щодо теоретико-методо-
логічних засад обґрунтування механізму ціноутворення на аграрну про-
дукцію з урахуванням інфляційних процесів та рівня купівельної спромож-
ності населення, забезпечення споживачів високоякісним продовольством 
на рівні раціональних норм через його цінову доступність та сприяння 
оптимальному рівню рентабельності для безпосереднього виробника сіль-
ськогосподарської продукції; науково-методичного обґрунтування напря-
мів забезпечення розвитку ринків сільськогосподарської продукції і продо-
вольства з метою розширення їх ємності в контексті продовольчої безпеки 
держави та впливу попиту і пропозиції світового ринку; обґрунтування 
механізму досягнення взаємовигідних умов в ланцюгу від виробника си-
ровини до споживача кінцевої продукції через створення узгоджуваль-
них комісій цін витрат та доходів в інтеграційних ланках; обґрунтування 
науково-методичних засад розвитку ринків сільськогосподарської продук-
ції з метою оптимального вирішення енергетичних та продовольчих про-
блем в Україні.

Наукові праці з питань економічних відносин та еквівалентності обміну 
в агропромисловому комплексі, ефективності функціонування особистих 
селянських господарств України; розширення ємності внутрішнього ринку 
сільськогосподарської продукції та продовольства як джерела внутрішніх 
потенційних інвестицій в агропромисловий комплекс України; зниження 
залежності від цінової кон’юнктури світового ринку та нарощування дода-
ної вартості в середині країни; удосконалення системи економічних стиму-
лів, спрямованих на підвищення якості продукції; оптимального вирішення 
енергетичних і продовольчих проблем через виробництво альтернативних 
видів палива та формування економічних передумов виробництва біопали-
ва в Україні; ефективності розвитку земельних відносин в Україні та очіку-
ваних наслідків введення ринку землі (особливо рівня ціни) ще до зняття 
мораторію; розробки теоретичних основ біоенергетики в контексті закону 
збереження енергії знайшли відображення в понад 800 опублікованих нау-
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кових працях, зокрема 115 монографіях, брошурах та 53 методичних реко-
мендаціях і положеннях.

Під його науковим керівництвом підготовили та захистили дисертації 
41 кандидат та 9 докторів економічних наук.

О.М. Шпичак є головною науково-методологічного семінару за напря-
мами ціноутворення, аграрного ринку та інноваційного розвитку ННЦ 
«Інститут аграрної економіки», є членом спеціалізованих вчених рад із за-
хисту докторських та кандидатських дисертацій: ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» та Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України. 

Є членом Редакційної колегії НААН, журналу «Економіка АПК», «Зер-
но і хліб», «Економіка. фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки 
і практики», збірника наукових праць «Продовольчі ресурси» і науковим 
консультантом Реферативного журналу НААН «Агропромисловий комп-
лекс України» (Секція 338.43 Економіка сільського господарства. 631.1 Ор-
ганізація та управління сільськогосподарським виробництвом).

Рішенням Президента України О.М. Шпичаку присвоєно почесне зван-
ня заслуженого діяча науки і техніки України (1997). О.М. Шпичак наго-
роджений орденом «За заслуги» III ступеня, «Знак Пошани», «відмінник 
аграрної освіти та науки», нагороджений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2011). Рішенням Президії НААН нагороджений Почес-
ною відзнакою НААН, а Міжнародною академією рейтингових техноло-
гій і соціології «Золота фортуна» – нагороджений медаллю «Незалежність 
України».
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ЮРчИШИН
володимир
васильович 
(1925–2017)

Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор,
академік НААН (1990)

Народився 9 березня 1925 р. у с. Заячівка Шаргородського району він-
ницької області.

Після закінчення семирічної школи (1939) навчався (1939–1941, 1945–
1947) у плодоовочевому технікумі (с. Михайлівці Муровано-Курило вець-
кого району вінницької області). Після його закінчення працював агроно-
мом навчального господарства. У роки війни працював на підприємствах 
оборонної промисловості. У 1948–1953 рр. навчався на плодоовочевому 
факультеті Уманського сільськогосподарського інституту (нині – Уман-
ський національний університет садівництва). У ньому був іменним сти-
пендіатом, закінчив з відзнакою.

Як науковець-економіст сформувався в Українській сільськогосподар-
ській академії (зараз – Національний університет біоресурсів і природо-
користування України), пройшовши в ній у 1954–1976 рр. сходинки аспі-
ранта (кафедра організації сільського господарства), асистента, доцента, 
старшого наукового співробітника (з підготовки докторської дисертації), 
професора, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи, ректора.

У 1976–2006 рр. в Науково-дослідному інституті економіки та органі-
зації сільського господарства (нині – ННЦ «Інститут аграрної економіки») 
очолював відділи управління сільським господарством, теорії та методоло-
гії відносин власності, аграрної і соціальної політики. Безпосередньо ним 
та під його керівництвом виконано відповідні фундаментальні досліджен-
ня з питань державного, територіального, галузевого та безпосередньо 
виробничо-господарського управління АПК, його кадрово-управлінського 
забезпечення, управління науково-технічним прогресом у сільськогоспо-
дарській галузі, підвищення якості вирощуваної у ній продукції. відповід-
ні науково-прикладні напрацювання широко застосовувались у практиці. 
У 1989 р. в.в. Юрчишин першим не тільки в Україні, а й у Союзі РСР запо-
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чаткував дослідження реформування відносин власності у сільському гос-
подарстві, здійснив великомасштабне дослідження поглядів селян на цю 
проблему. Тоді ж обґрунтував необхідність і розробив відповідну методику 
реформування майнових відносин власності у колгоспах із збереженням 
їхньої майнової цілісності, здійснив її експериментальну перевірку і прак-
тичне втілення у ряді господарств. вона була покладена в основу паювання 
майна в колгоспах. Ним же у той самий час було розроблено оригінальну 
модель перетворення колгоспників на своєрідних співвласників колгосп-
ної землі із збереженням земельної цілісності колективних господарств.

Працюючи останніми роками в системі НАН України (ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування») в.в. Юрчишин зосереджувався на дослі-
дженнях соціальних проблем сільського господарства, села і селянства. З 
цього приводу ним виконано оригінальні дослідження розвитку сільських 
територій (сільського розвитку), формування історично селянського роду 
України, фундаментально-створювальної місії селянського роду, розгляду 
його як національної цінності. водночас продовжував досліджувати про-
блеми виведення в країні аграрної політики з її серцевиною – соціальни-
ми, економічними і виробничими відносинами на національно необхідний 
рівень.

У 1958 р. в Українській академії сільськогосподарських наук захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Стан і перспективи розвитку садівни-
цтва в Наддністрянських колгоспах вінницької і Хмельницької областей», 
у 1968 р. – докторську дисертацію на тему: «Економіка порід і сортів пло-
дових культур України». У 1960 р. йому присвоєно вчене звання доцента, 
у 1969 р. – професора.

Обрано у 1975 р. членом-кореспондентом всесоюзної академії сіль-
сько господарських наук ім. Леніна (нині – РАСГН), а дійсним членом (ака-
деміком) Української академії аграрних наук у 1990 р. відділення аг ра рної 
економіки за спеціальністю організація управління і планування.

в.в. Юрчишиним підготовлено 4 доктори і 48 кандидатів наук. видано 
16 індивідуальних і колективних монографій. Загальна кількість наукових 
публікацій перевищує 500 найменувань.

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1970, 1974), медалями. Удостоє-
ний почесного звання заслуженого діяча науки і техніки України (1993).

Помер 13 серпня 2017 р.
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ЯНчЕвСЬКИй
віктор 
Казимирович
(1946–2001) 

Вчений у галузі харчової  
та переробної промисловості, 
доктор технічних наук, 
академік НААН (1999)

Народився 3 червня 1946 р. у м. Тбілісі.
У 1969 р. закінчив факультет бродильних виробництв Київського техно-

логічного інституту харчової промисловості (нині – Національний універ-
ситет харчових технологій).

Упродовж 1969–1971 рр. працював начальником зміни Триліського 
спиртового комбінату; у 1971–1986 рр. – старший інженер, молодший, 
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного ін-
ституту спиртової і лікеро-горілчаної промисловості. впродовж 1986–
1993 рр. – завідувач сектору, заступник директора Українського науково-
дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів 
(м. Київ); у 1993–2001 рр. – директор Українського науково-дослідного 
інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів, генеральний ди-
ректор НвО «Біоспиртпрод».

У 1981 р. у вНДІ продуктів бродіння (м. Москва) захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Оптимізація зброджування меляси в двопродуктово-
му виробництві спирту і хлібопекарських дріжджів».

Докторську дисертацію на тему: «Комплексне використання дріжджів 
S. cerevisiae на одержання харчових білкових продуктів, препаратів медич-
ного та технічного призначення» захистив у 1993 р. у Київському техноло-
гічному інституті харчової промисловості.

Коло наукових інтересів в.К. Янчевського включало науково-технічні 
проблеми комплексної технології переробки цукровмісної сировини. За 
його участі було науково обґрунтовано і досягнуто значної інтенсифікації 
в біотехнологічних процесах виробництва етилового спирту завдяки ви-
користанню вакууму, іммобілізації та багаторазового використання про-
дуцентів етанолу, створено теорію і практику промислового виробництва 
білка із нетрадиційних рослинних культур – сої, люпину.
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велике народногосподарське значення мають впроваджені технології: 
двопродуктового зброджування мелясового сусла з одержанням пресо-
ваних хлібопекарських дріжджів та етилового спирту за удосконаленою 
однопотоковою схемою; прискореного бродіння мелясового сусла з бага-
торазовим використанням дріжджів; зброджування мелясового сусла із за-
стосуванням вакууму; анаеробного зброджування мелясового сусла підви-
щеної концентрації під вакуумом; технологію та обладнання виробництва 
сушених хлібопекарських дріжджів на спиртових заводах, що переробля-
ють мелясу.

великого резонансу набуло впровадження на семи спиртових заводах 
технології високооктанової кисневмісної добавки до бензинів, що розв’язує 
проблему завантаження потужностей та збереження робочих місць, а та-
кож зменшує дефіцит нафти в Україні та залежність нашої держави від 
імпорту цієї сировини.

Наукові розробки в.К. Янчевського захищено понад 70 патентами та 
авторськими свідоцтвами. Опубліковано понад 260 наукових праць, зокре-
ма 8 монографій, 2 підручники. Під його керівництвом було підготовлено 
2 докторів та 5 кандидатів наук.

Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН, а у 1999 р. – дійсним 
членом (академіком) Української академії аграрних наук.

З 1999 р. обраний академіком Української технологічної академії. По-
стійно підтримував міжнародні зв’язки з вИДІ харчової біотехнології 
(м. Москва), машинобудівними підприємствами – заводом «Комсомо-
лець» (м. Тамбов), фірмами «Ліко», «Сема» (м. Паневежис, Литва), «Уолд-
Контакт» (Марокко), «Сігрем» (США), «Гіст-Брокадес» (Нідерланди), «Ін-
теріс» (франція).

Був нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслу-
ги» ІІІ ступеня (1997) та двома медалями.

Помер 30 серпня 2001 р., похований у м. Києві.
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ЯЦИК
Анатолій
васильович 
(1948–2020)

Вчений у галузі водного господарства,  
раціонального і збалансованого  
природокористування, сталого розвитку,  
доктор технічних наук, професор,
академік НААН (2007)

Народився 5 квітня 1948 р. у смт Гоща Рівненської області.
У 1973 р. закінчив Український інститут інженерів водного господар-

ства.
Упродовж 1973–1981 рр. працював в Українському науково-дослідному 

інституті гідротехніки і меліорації інженером, молодшим науковим співро-
бітником, завідувачем групи.

З 1981 по 1984 р. – помічник міністра меліорації і водного господарства 
України. З 1984 р. і до останнього часу працював директором Українського 
науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем (до 
1991 р. – український філіал Центрального науково-дослідного інституту 
комплексного використання водних ресурсів).

З 1994 р. – професор кафедри екології Національного університету вод-
ного господарства та природокористування, з 2002 р. – завідувач кафедри 
водогосподарської екології, гідрології та природокористування.

У 1999–2000 рр. – заступник міністра охорони навколишнього природ-
ного середовища та ядерної безпеки, головний державний інспектор з охо-
рони навколишнього природного середовища.

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення 
технології планового водокористування на осушувально-зволожувальних 
системах України» в Українському науково-дослідному інституті гідротех-
ніки і меліорації, а у 1997 р. – докторську дисертацію на тему: «Екологічні 
основи раціонального водокористування (на прикладі річок України)» в 
Центральному науково-дослідному інституті комплексного використання 
водних ресурсів (м. Мінськ, Республіка Білорусь). Доктор технічних наук 
з 1997 р., професор з 1994 р.

Актуальність наукових розробок А.в. Яцика полягає в тому, що про-
ведені ним комплексні дослідження дали змогу йому розробити наукові 
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основи відновлення природно-екологічної рівноваги у водних і навколо-
водних екосистемах України, і цим самим створити передумови для збере-
ження її здорового генофонду. Ним розроблено наукові основи екологічно 
безпечного водокористування для України.

вчений є засновником нового напряму в українській науці – водогоспо-
дарської екології.

На основі отриманих результатів теоретичних, науково-методичних і 
технологічних розробок ним обґрунтовано нові напрями в теорії і практиці 
природоохоронної діяльності, забезпеченні екологічної безпеки України, 
підготовлено законодавчі і нормативні документи, яких недостатньо було 
для практичної діяльності державних органів управління.

У 1986–1991 рр. очолював спеціальну програму в зоні чорнобильської 
АЕС із захисту водних ресурсів басейну Дніпра від радіоактивного забруд-
нення та створення систем резервного водопостачання.

А.в. Яцик автор близько 500 наукових праць, зокрема 17 монографій, 
словників, довідників, енциклопедії, підручника, отримав 10 патентів на 
винаходи. Основні публікації: «Екологічні основи раціонального водоко-
ристування» (640 с.), «водогосподарська екологія» в чотирьох томах, семи 
книгах (1960 с.), «Енциклопедія водного господарства, природокористу-
вання, природовідтворення, сталого розвитку» (1000 с.), «Екологічна без-
пека в Україні» (216 с.), «водне господарство в Україні» (456 с.), «Малі 
річки України» (294 с.), «водні ресурси: використання, охорона, відтво-
рення, управління» (360 с.).

Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (ака-
деміком) УААН – у 2007 р. відділення землеробства, меліорації та агро-
екології зі спеціальності природокористування.

Результати досліджень А.в. Яцика використовуються в практичній ді-
яльності фахівцями всіх галузей економіки України, при підготовці фахів-
ців у закладах вищої освіти України, а також передані урядовим структу-
рам Російської федерації, Республіки Білорусь і Республіки Молдова на 
їхнє прохання для застосування в цих державах, а також в Австрію, велику 
Британію, Канаду, Польщу, Румунію, Словаччину, Сполучені Штати Аме-
рики, Угорщину, францію.

Наукові роботи А.в. Яцика використано при розробці Законів Украї ни 
«Про охорону навколишнього природного середовища», «водного кодексу 
України», «Про безпеку гідротехнічних споруд», «Національної програми 
екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної 
води» тощо.

З 1997 р. А.в. Яцик був міжнародним експертом Комітету з водопоста-
чання і санітарії вООЗ (Женева, Швейцарія), членом ряду міжнародних 
екологічних організацій (Женева, Страсбург, відень, Рим), заступником 
голови українського товариства охорони природи, членом експертної ради 
вАК України, спеціалізованих вчених рад при Київському національному 
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технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Національ-
ному університеті водного господарства та природокористування. входив 
до складу редколегії низки наукових журналів і збірників.

Гідно представляв Україну на міжнародних конгресах, симпозіумах, 
державних переговорах в Австрії, великій Британії, Канаді, Німеччині, 
США, філіппінах, франції, Швейцарії тощо.

А.в. Яцик відзначений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (2008), Свя-
того рівноапостольного князя володимира ІІІ ступеня (2003), «Преподоб-
ного Нестора Літописця» (2008), «Різдво Христове–2000», медалями «До 
1500-річчя Києва» (1982), «Учасник ліквідації аварії на чАЕС», «ветеран 
праці» (1989), подякою Президента України (2000), Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України (2003), дипломом та почесною медаллю ви-
дання «Золота книга ділової еліти України», був заслуженим діячем науки 
і техніки України (2001), почесним працівником Держводгоспу і Гідро-
метеослужби України.

Помер 11 червня 2020 р.


