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Історія і фундатори аграрної науки 

1918 р. 
Затверджено Міністерством земельних справ утворення Комітетів – 
Вченого та Сільськогосподарської освіти (голова В.І.Вернадський) 

1927 р. За наказом наркомзему УРСР СГНКУ ліквідовано 

1931 р. 
Рішенням Українського Уряду відкрито Всеукраїнську академію с.-г. 
наук (президент - О.Н. Соколовський) 

1935 р. Академія була розформована 

1956 р. Українська академія с.-г. наук (президент - П.А. Власюк) 

1962 р. Академію ліквідовано і створено Південне відділення ВАСГНІЛ 

1990 р. 
Постановою Ради Міністрів УРСР засновано Українську академію 
аграрних наук (президент - О.О. Созінов) 

2010 р. 
Указом президента України УААН надано статус національної 
(НААН) 



Основні напрями діяльності НААН 

• Наукове забезпечення розвитку галузей АПК. 

• Здійснення фундаментальних наукових досліджень. 

• Організація, проведення і координація прикладних досліджень. 

• Методична координація досліджень наукових установ і ВНЗ. 

• Сприяння інтеграції вітчизняної аграрної науки у світовий 

науковий простір. 

• Участь у формуванні державної політики у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності. 



На 1.01.2018 р. 
 Персональний склад Академії – 18315 осіб 

В наукових установах – 7287 осіб 

 Кількість наукових працівників – 3749 осіб, з них: 

 372 доктора наук; 

 1522 кандидати наук. 

 Члени Академії: 

 академіки – 103; 

 члени-кореспонденти – 109. 

 Кількість наукових установ, підприємств – 280, з них: 

 10 ННЦ; 

 30 інститутів; 

 10 дослідних станцій; 

 180 підприємств, установ, організацій. 



Серед досягнень НААН: 
• Зональні системи землеробства 

• Технології збереження та відтворення родючості грунтів 

• Технології використання водних ресурсів 

• Технології органічного землеробства 

• Нові технічні засоби механізації 

• Нові мікробіологічні препарати 

• Нові сорти с.-г. культур 

• Сучасні методи селекції, генетики і фізіології рослин (нові 

сорти). Національний банк генетичних ресурсів. Понад 300 

сортів та гібридів в 2016-2017 рр. 



Загальна чисельність працюючих і 
загальний обсяг фінансування НААН 

Загальна чисельність працюючих  
в Академії 

Загальний обсяг фінансування,  
тис. грн 

2007 р. – 39 124 

2008 р. – 34 170 

2011 р. – 29 157 

2012 р. – 25 502 

2013 р. – 24 668 

2014 р. – 23 122 

2015 р. – 21 390 

2017 р. – 19 350 

2018 р. – 18315 

2008 р. – 376 896 

2012 р. – 529 977 

2013 р. – 473 016 

2014 р. – 437 156 

2015 р. – 379 026 

2016 р. – 298 256 

2017 р. – 395 003 

2018 р. – 393 286 

2019 р. – 229 300 



Напрями досліджень 
ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії  

імені О.Н. Соколовського» 

• Великомасштабне грунтове картографування 

• Агрогрунтове групування, районування, класифікація грунтів 

• Фізико-хімія грунтів 

• Фізика грунтів 

• Ерозія грунтів 

• Солонцеві, засолені землі 

• Гідроморфні, осушені і кислі землі 

• Техногенно забруднені грунти 

• Мікробіологія грунтів 

• Дистанційне зондування 

• Рекультивація земель 

• Моніторинг грунтів 

• Агрохімічна паспортизація земель с.-х. призначення 

• Системи добрив, у т.ч. з використанням місцевих сировинних ресурсів 

• Технологія виробництва і застосування ОМД 

• Науково-методичне забезпечення охорони і якості грунтів 




