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Мета. Визначити та проаналізувати результативність наукових досліджень 
і їх фінансування у галузі ветеринарної медицини. Методи. Використано ме-
тод емпіричного дослідження. Для проведення досліджень застосовували 
базу захищених в 2000 – 2013 рр. дисертаційних робіт у галузі «Ветеринарні 
науки», масив проведених науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт (НДДКР) за 2013 – 2015 рр. Результати. Вирішення питань забезпечення 
стабільної епізоотичної ситуації в україні є першоосновою стратегічного прі-
оритету «Технологічне оновлення й розвиток агропромислового комплексу», 
до якого входять 8 середньотермінових пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності. Найбільш досліджуваним пріоритетом є «Розробка і впровадження 
технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх за-
хисту», якому належать 20% від загальної кількості підготовлених дисерта-
цій. Найбільш досліджувані напрями: ветеринарна мікробіологія, інфекційні 
захворювання та імунологія (27,3% від захищених дисертацій), а найменше 
досліджувані: ветеринарна фармакологія і токсикологія (7,8%). Виснов
ки. аналіз захищених за 2000 – 2013 рр. дисертацій у галузі «Ветеринарні 
науки» свідчить про те, що не за всіма напрямами проводили дослідження. 
за 10-ма шифрами певних спеціальностей дослідження проводили лише за 
7-ма, за 3-ма шифрами (паразитологія, ентомологія і ветеринарно-санітарна 
експертиза) дослідження не проводили. Для фінансування науково-дослідних 
робіт з ветеринарної медицини використовувалися бюджетні та власні кош-
ти. Найвище фінансування за рахунок бюджетних коштів становило 71% від 
загальної суми в 2014 р., а найбільшу суму власних коштів було використано 
в 2013 р. (майже 80% від загальної суми). аналіз проведених 88-ми НДДКР 
з ветеринарних питань за 2013 – 2015 рр. свідчить про низький рівень резуль-
тативності, оскільки жодної технології не зареєстровано в базі Технологій.

Ключові слова: ветеринарна медицина, моніторинг дисертацій,  
наукові дослідження, фінансування досліджень.
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Проблема гарантування продовольчої без-
пеки населення та профілактики інфекційних 
захворювань, особливо спільних для людей 
і тварин, отримання безпечної та якісної про-
дукції тваринництва є актуальною для всіх 
країн світу. Розв’язання цієї проблеми нале-
жить до однієї з найважливіших внутрішніх 
функцій держави. Для проведення ветеринар-
но-профілактичних заходів, розвитку біоло-
гічної промисловості, виробництва хіміотера-
певтичних препаратів та організації наукових 
досліджень потрібні значні кошти [1, 2]. 

Стабільність епізоотичної ситуації 
в Україні істотною мірою залежить від за-
безпеченості протиепізоотичних заходів діа-
гностичними, профілактичними та лікуваль-
но-імунобіологічними препаратами. Тому 
економічна оцінка діяльності служби вете-
ринарної медицини, впровадження наукових 
досліджень у виробництво — це органічні 
складники частини її роботи [2]. 

За даними МЕБ (Міжнародного епізоотич-
ного бюро), глобальна епізоотична ситуація 
у світі залишається вкрай несприят ливою. це 
підтверджується поширенням відомих і нових 
інфекційних процесів, серед яких катаральна 
лихоманка овець (блутанг), африканська чума 
свиней, губкоподібні енцефалопатії та ін. [2, 3].

аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Завдяки розробкам наукових інститутів 
Відділення ветеринарної медицини НААН та 
інших наукових і науково-педагогічних уста-
нов України останніми роками налагоджено 
стабільне виробництво вакцин і діагностику-
мів щодо сибірки, лептоспірозу, сказу, некро-
бактеріозу, класичної чуми свиней, хвороби 
Ауєскі, Тешена, Гамборо, Ньюкасла, міксома-
тозу та геморагічної хвороби кролів, туберку-
льозу, паратуберкульозу, бруцельозу, хвороб 
птахів, пневмоентеритів великої рогатої ху-
доби. Крім того, розроблено та впроваджено 
у виробництво сучасні лікувально-профілак-
тичні та протипаразитарні препарати [4 – 9].

Для вивчення фінансових і технологічних 
складників інноваційного потенціалу та реа-
лізації пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності Українським інститутом науково-тех-
нічної і економічної інформації (УкріНТЕі) 
було розроблено методики проведення цих 
моніторингів, перша з яких затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України від 11.01.2012 № 10, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 
30.01.2012 за № 146/20459, друга — розміще-
на на сайті МОН України [10, 11]. 

Відповідно до цих методик розпорядни-
ки бюджетних коштів надають відомості про 
основні результати реалізації середньостро-
кових пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності — обсягів бюджетного фінансування 
інноваційних пріоритетів, кількості створених 
за ці кошти і кількості переданих технологій, 
у т.ч. підприємствам.

Розподіл НДДКР проводили за рубри-
катором науково-технічної інформації ДК 
022:2008, в якому ветеринарна медици-
на (68.41) представлена 24-ма рубриками. 
Технології брали з автоматизованої бази да-
них «Технології України», створеної на основі 
наказу МОН від 9.11.2015 № 1156. 

Мета досліджень — визначити та проана-
лізувати результативність наукових досліджень 
у галузі ветеринарної медицини, стан фінансу-
вання науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт за напрямами наукових дослі-
джень, роками та тематичними рубриками.

Результати досліджень. Вирішення пи-
тань про забезпечення стабільної епізоотичної 
ситуації в Україні передбачені стратегічним 
пріоритетом «Технологічне оновлення та роз-
виток агропромислового комплексу» (Закон 
України від 08.09.2011 № 3715 «Про пріоритет-
ні напрями інноваційної діяльності в Україні»). 
За стратегічним пріоритетним напрямом згідно 
з Постановою КМ України від 12.03.2012 № 
294 визначено 8 середньострокових пріоритет-
них напрямів інноваційної діяльності загаль-
нодержавного рівня на 2012 – 2016 рр. Усього 
за стратегічним пріоритетом «Технологічне 
оновлення та розвиток агропромислово-
го комплексу» за 2000 – 2013 рр. захищено 
2831 дисертація. Найбільш досліджуваний 
середньостроковий пріоритетний напрям — 
«Розроблення та впровадження технологій ви-
робництва діагностикумів захворювань тварин 
і засобів їх захисту», за яким захищено 564 ди - 
сертації, або близько 20% від загальної кіль-
кості за стратегічним пріоритетом. Розподіл 
дисертацій за галуззю «Ветеринарні на-
уки» та науковим ступенем був таким: кан-
дидатські — 87,4%, докторські — 12,6%. За 
галуззю «Ветеринарні науки» найбільш до-
сліджувана спеціальність 16.00.03 (ветери-
нарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 
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Найбільше дисертацій захищено у 2011, 
2013 рр. (63 і 64 відповідно), а найменше — 
у 2000 – 2001 рр. (24) (табл. 1).

За спеціальностями вони розподілилися 
таким чином: найбільше дисертацій захи-
щено за спеціальностями 16.00.03 (вете-
ринарна мікробіологія, епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та імунологія — 39 од.), 16.00. 
02 (патологія і онкологія — 23) та 16.00.07 
(ветеринарне акушерство — 19).

Водночас слід зазначити, що за спеціаль-
ностями ветеринарно-санітарна експертиза 
(16.00.09), ентомологія (16.00.10) та пара-
зитологія (16.00.11) дисертації не захищали 
і лише в 2013 – 2017 рр. почали захищати за 
спеціальністю паразитологія та ветеринар-
но-санітарна експертиза.

Крім вивчення наукового (кадрового) потен-
ціалу, нами досліджено якість і результатив-
ність наукових досліджень за середньостро-
ковим пріоритетним напрямом інноваційної 
діяльності загальнодержавного рівня. 

Нами проаналізовано виконані НДДКР за 
2013 – 2015 рр. за такими показниками: їхня 
щорічна кількість, кількість напрямів (те-
матичних рубрик), джерела фінансування, 

хвороби та імунологія). За вказаний вище пе-
ріод (2012 – 2016) захищено 27,3% дисерта-
цій, а за спеціальністю 16.00.04 (ветеринарна 
фармакологія і токсикологія) — лише 7,8%. 
ця тенденція зберігалася також на наступні 
2013 – 2017 рр. (рис. 1 – 3).
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Рис. 2. захист кандидатських дисертацій 
за 2013 – 2015 рр. за спеціальностями: 1 — 
діаг ностика і терапія тварин (16.00.01), 5%; 
2 — патологія, онкологія і морфологія тварин 
(16.00.02), 14%; 3 — ветеринарна мікробі-
ологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та 
імунологія (16.00.03), 29%; 4 — ветеринар-
на фармакологія та токсикологія (16.00.04), 
9%; 5 — ветеринарна хірургія (16.00.05), 3%; 
6 — гігієна тварин і ветеринарна санітарія 
(16.00.06), 10%; 7 — ветеринарне акушер-
ство (16.00.07), 3%; 8 — ветеринарно-сані-
тарна експертиза (16.00.09), 3%; 9 — пара-
зитологія (16.00.11), 15%; 10 — фізіологія 
людини і тварин (03.00.13), 9%
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Рис. 3. захист докторських дисертацій за 
2013 – 2017 рр. за спеціальностями: 1 — діаг-
нос тика і терапія тварин (16.00.01), 11%; 
2 — патологія, онкологія і морфологія тварин 
(16.00.02), 10%; 3 — ветеринарна мікробіоло-
гія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імуно-
логія (16.00.03), 23%; 4 — ветеринарна фар-
макологія та токсикологія (16.00.04), 15%; 5 — 
ветеринарна хірургія (16.00.05), 6%; 6 — гігієна 
тварин і ветеринарна санітарія (16.00.06), 10%; 
7 — ветеринарне акушерство (16.00.07), 6%; 
8 — паразитологія (16.00.11), 4%; 9 — фізіо-
логія людини і тварин (03.00.13), 15%
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Рис. 1. Розподіл дисертацій за кодами спе-
ціальностей: 1 — 16.00.01 (65 дис.), 11,5%; 
2 — 16.00.02 (95), 16,8%; 3 — 16.00.03 
(154), 27,3%; 4 — 16.00.04 (44), 7,8%; 5 — 
16.00.05 (48), 8,5%; 6 — 16.00.06 (86), 
15,2%; 7 — 16.00.07 (72), 12,8%
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досліджень, а зараховують їх до загальної 
рубрики.

Водночас при виконанні 88 НДДКР протя-
гом 2013 – 2015 рр. не зареєстровано жод-
ної технології.

Під час аналізу системи фінансування 
НДДКР (88 од.) з питань ветеринарної меди-
цини (рубрика 68.41) за 2013 – 2015 рр. уста-
новлено, що роботи фінансувалися з двох 
джерел (кошти бюджету та власні). Найбільше 
коштів за рахунок державного бюджету було 
виділено у 2014 р. (24302,47 тис. грн, або 
близько 66,6% від загального фінансуван-
ня за 3 роки). Обсяг фінансування за ра-
хунок власних коштів найбільший у 2013 р.  
(8535 тис. грн, або 23,3% від загального 
фінансування за 3 роки). Слід зазначити, 
що за 3 роки виконано 10 НДДКР на безо-
платній основі без залучення додаткових 
коштів. ці роботи, ймовірно, виконані за ра-
хунок власних коштів. Лідерами є Державний 

обсяг фінансування найпопулярніших ру-
брик, з яких виконувалися НДДКР.

За 2013 – 2015 рр. з питань ветеринар-
ної медицини (рубрика 68.41) виконано 
88 НДДКР за 17-ма тематичними рубрика-
ми. Розподіл за роками — відповідно 14,7%, 
52,3 і 32,9%. Найбільше уваги приділяли ді-
агностиці, ветеринарній санітарії та терапії, 
інфекційним хворобам. 

Слід зазначити, що рубрика «Ветери нарія» 
згідно з рубрикатором науково-технічної ін-
формації представлена 24-ма рубриками, про-
те дослідження проводили лише за 17-ма, 
а 7 рубрик не охоплені науковими досліджен-
нями, це ветеринарне устаткування, зоогігієна, 
захворювання молочної залози, лейкозологія 
та ін. Найбільше НДДКР виконано за рубрикою 
«Ветеринарія» та загальні питання (31 нау-
кова розробка). Проте ці дані є сумнівними. 
Дослідники часто не розподіляють роботи 
за окремими рубриками згідно з тематикою 

1. Розподіл дисертацій за спеціальностями (2000 – 2013 рр.)

Рік
Спеціальність

Усього
16.00.01 16.00.02 16.00.03 16.00.04 16.00.05 16.00.06 16.00.07

2000 4 6 5  – 2 2 5 24
2001 1 5 1 1 1 10 5 24
2002 5 4 8 1 3 6 5 32
2003 4 1 6 4 5  – 6 26
2004 3 11 14 2 4 3 7 44
2005 5 2 8 6 3 6 3 33
2006 8 8 10 4 5 3 1 39
2007 1 4 15 4 10 6 6 46
2008 6 6 14 2 3 4 7 42
2009 6 7 14 5 3 6 5 46
2010 4 7 7 1 4 7 3 33
2011 7 10 21 3 2 8 12 63
2012 5 11 13 4 2 13  – 48
2013 6 13 18 7 1 12 7 64

65 95 154 44 48 86 72 564

2. Кількість виконаних НДДКР та їх фінансування за роками

Рік
Кількість Джерела фінансування, тис. грн

 НДДКР тематичних рубрик Кошти бюджету Власні кошти Безоплатно Усього

2013 13 9 740 8535 1 9775
2014 46 18 24302,47 326 4 24628,47
2015 29 10 824,67 1771,5 5 2596,17

Усього 88 37 25867,14 10632,5 10 36499,64
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науково-дослідний контрольний інститут ве-
теринарних препаратів та кормових добавок 

(4 НДДКР) і Одеський державний аграрний 
університет (5 НДДКР) (табл. 2).

Вирішення питань забезпечення стабіль-
ної епізоотичної ситуації в Україні покла-
дено в основу стратегічного пріоритету 
«Технологічне оновлення та розвиток агро-
промислового комплексу» (Закон України від 
08.09.2011 № 3715 «Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні»), за 
яким на 2012 – 2016 рр. постановою КМУ 
від 12.03.2012 № 294 було затверджено 8 
середньострокових пріоритетів інновацій-
ної діяльності загальнодержавного рівня. 
Одним із найбільш досліджуваних серед-
ньострокових пріоритетів є «Розроблення 
і впровадження технологій виробництва діа-
гностикумів захворювань тварин і засобів їх 
захисту», якому належить 20% від загальної 
кількості (2831 дисертація) стратегічного 
пріоритету.

Найбільш досліджуваними напрямами є 
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
інфекційні хвороби та імунологія (27,3% 
від захищених дисертацій), а найменш до-
сліджувані — ветеринарна фармакологія 
і токсикологія (7,8% від захищених дисер-
тацій).

При фінансуванні науково-дослідних ро-
біт із ветеринарної медицини використо-
вувалися бюджетні (71%) і власні кошти. 

Аналіз проведених 88-ми науково-дослід-
них робіт з питань ветеринарної медицини 
за 2013 – 2015 рр. свідчить про те, що в базі 
Технологій не було зареєстровано жодної 
наукової розробки. Це свідчить про низький 
рівень результативності НДДКР. Вибір те-
матик дисертаційних робіт у галузі вете-
ринарної медицини має стихійний характер. 
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Состояние научных исследований в отрасли 
ветеринарной медицины, проведенных на ос-
нове диссертационных, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ

цель. Определить и проанализировать ре-
зультативность научных исследований и их 
финансирование в области ветеринарной ме-
дицины. Методы. Использован метод эмпири-
ческого исследования. Материалами для прове-
дения исследований служили база защищенных 
в 2000 – 2013 гг. диссертационных работ в обла-
сти «Ветеринарные науки», массив проведен-
ных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) за 2013 – 2015 гг. 
Результаты. Решение вопросов обеспечения 
стабильной эпизоотической ситуации в Украине 
положено в основу стратегического приоритета 
«Технологическое обновление и развитие агро-
промышленного комплекса», который включает 
8 среднесрочных приоритетных направлений 

инновационной деятельности. Наиболее исследу-
емым приоритетом является «Разработка и вне-
дрение технологий производства диагностикумов 
заболеваний животных и средств их защиты», 
которому принадлежит 20% от общего количества 
подготовленных диссертаций. Наиболее исследу-
емые направления: ветеринарная микробиология, 
эпизоотология, инфекционные болезни и имму-
нология (27,3% от защищенных диссертаций), 
а наименее исследуемые: ветеринарная фарма-
кология и токсикология (7,8%). Выводы. Анализ 
защищенных за 2000 – 2013 гг. диссертаций в об-
ласти «Ветеринарные науки» свидетельствует 
о том, что не по всем направлениям проводили 
исследования. За 10-ю шифрами определенных 
специальностей исследования проводили лишь 
по 7-ми, по 3-м шифрам (паразитология, энто-
мология и ветеринарно-санитарная экспертиза) 
исследования не проводили. Для финансирова-
ния научно-исследовательских работ по ветери-
нарной медицине использовались бюджетные 
и собственные средства. Самое высокое финан-
сирование за счет бюджетных средств составля-
ло 71% от общей суммы в 2014 г., а наибольшая 
сумма собственных средств была использована 
в 2013 г. (почти 80%). Анализ проведенных 88-ми 
НИОКР по ветеринарным вопросам за 2013 – 2015 
гг. свидетельствует о низком уровне результа-
тивности, так как ни одна технология не была 
зарегистрирована в базе Технологий. 
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State of scientific studies in branch of vete-
ri nary medicine, carried out on the basis of 
dissertational, research and development and 
design projects

The purpose. To determine and analyze pro-
ductivity of scientific studies and their financing in 
the field of veterinary medicine. Methods. Method 
of empirical probe is used. As materials for probes 
they used database of dissertations for 2000 – 2013 
made in the field of «Veterinary sciences», and block 
of carried out research and development and design 
projects for 2013-2015. Results. Solution of questions 
of provision stable epizootic situation in Ukraine is the 
basis for strategic priority «Technological renewal and 

development of agribusiness industry» which includes 
8 intermediate term priority directions of innovative 
activity. The most probed priority is «Development 
and implementation of technologies of production of 
preparations for diagnostics of diseases of animals 
and means of their protection» (20% of prepared 
theses). The most probed directions are: veterinary 
microbiology, epizootology, communicable diseases 
and immunology (27,3% of protected theses), and 
the least probed are: veterinary pharmacology and 
toxicology (7,8%). Conclusions. Analysis of protect-
ed for 2000 – 2013 theses in the field of «Veterinary 
sciences» testifies to the following: studies were car-
ried out not in all directions. Of 10 ciphers of certain 
specialities probes were carried out only in 7, and 
in 3 ciphers (parasitology, entomology and veteri-
nary-sanitary expertise) probes were not carried out. 
For financing research works in veterinary medicine 
state budget and own means were used. The highest 
financing due to budgetary funds made 71% of total 
sum in 2014, and the greatest sum of own means was 
used in 2013 (almost 80%). Analysis of the carried out 
88 researches in veterinary questions for 2013 – 2015 
testifies to low level of productivity as any technology 
was not registered in the base of Technologies. 

Key words: veterinary medicine, monitoring of 
theses, scientific probes, financing of studies.
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