
5 червня на Комітеті з питань аграрної політики та земельних 

відносин Верховної Ради України відбулися депутатські слухання з 

питання перспектив розвитку НААН. 

З доповіддю «Про концептуальні засади розвитку НААН» виступив 

президент НААН В. Петриченко. Він відзначив місце академії у світовій 

агарній науці. Академія з її структурою є стратегічним об’єктом держави з 

утримання, збереження біологічного потенціалу й генетичних ресурсів 

рослин і тварин. Створено унікальну базу даних про стан ґрунтових ресурсів, 

яка гармонізована з європейськими і світовими інформаційними системами. 

Також за останні два роки академією забезпечено науковий супровід 

розробки 21-го законопроекту України, численних змін та доповнень до 

діючого законодавства. Напрацьовано проект Стратегії розвитку аграрного 

сектору економіки України до 2020 р. У розвиток цих базових положень 

спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України і 

комітетом розроблено 17 національних проектів і державних галузевих 

програм. Академією разом з Держветфітослужбою України й Міністерством 

охорони здоров’я України підготовлена Державна цільова науково-технічна 

програма створення новітніх технологій одержання вітчизняних лікарських 

засобів для забезпечення охорони здоров’я людини й задоволення потреб 

ветеринарної медицини. Спільно з народними депутатами комітету 

попереднього скликання був підготовлений законопроект «Про ґрунти та їх 

родючість». На виконання доручення Кабінету Міністрів України 

розроблено Концепцію науково-технічної програми «Моніторинг 

агроресурсів та прогнозування їх стану з використанням даних 

дистанційного зондування» («Агрокосмос»), яка дає змогу створити 

загальнодержавну інформаційну систему моніторингу стану посівів і 

прогнозу урожаю сільськогосподарських культур. 

При всіх вищезазначених здобутках вітчизняної аграрної науки 

розглядались і невирішені проблеми. Подано чітку негативну для економіки 

країни тенденцію, пов’язану з експансією на ринок нашої країни іноземних 

виробників насіння цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, 

окремих видів сільськогосподарських тварин тощо. 

Із співдоповіддю «Економічна складова НААН» виступив академік-

секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН В. Жук. Він 

зазначив, що робота академії невіддільна від виконання державницьких 

завдань з наукового супроводу економічних реформ. На це академією 

спільно з міністерством розробляється Стратегія розвитку аграрного сектору 

економіки України до 2020 р., реалізація основних положень якої 

забезпечить збільшення обсягів ВВП на 33 % (до 149,5 млрд грн) у 2015 р., на 



68 % (189,5 млрд грн) у 2020 р. (за 2012 р. маємо 112 млрд грн). 

Не менш важливим є наукове забезпечення законопроектів щодо 

внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України з метою 

збереження спеціальних режимів оподаткування для селоутворювального 

аграрного бізнесу та обслуговуючої кооперації на селі. 

У результаті обговорення зазначено, що ефективна робота академії, 

реалізація задуманих змін потребує вдосконалення законодавчо-нормативної 

бази, антимонопольного врегулювання ринку наукоємної продукції; 

законодавчого забезпечення створення і використання генетично 

модифікованих організмів і продуктів; змін до чинного законодавства з 

питань земельних відносин у частині визнання права НААН на передачу 

земель в оренду при здійсненні інноваційної діяльності; законодавчого 

врегулювання щодо участі наукових установ академії в розробці проектів 

землеустрою та сівозмін тощо (Про депутатські слухання з питання 

перспектив розвитку Національної академії аграрних наук України // 

Національна академія аграрних наук України (http://uaan.gov.ua). – 2013. – 

6.06). 

 


