
Із 2011 р. Національна  академія аграрних наук України розпочала 

виконання нового циклу фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень. Президією НААН затверджено 43 програми наукових 

досліджень, які виконуватимуться науково-дослідними установами НААН 

протягом 2011–2015 рр., з урахуванням оптимізації окремих програм та 

завдань. За результатами державної експертизи визнано доцільними до 

виконання майже 99 % (1168  із 1155) проектів фундаментальних науково-

дослідних робіт. 

Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації 

погоджено План виконання прикладних досліджень та дослідно-

конструкторських робіт та підтверджено їх відповідність пріоритетним 

напрямам розвитку науки і техніки. 

Головними установами проведено засідання координаційно-методичних 

рад з виконання програм наукових досліджень НААН, на яких розглянуто 

питання щодо оцінки наукового й методичного рівня та результативності 

наукових досліджень за звітний період, зорієнтовано наукові колективи на 

розроблення конкурентоспроможної інноваційно спрямованої науково-

технічної продукції для галузей агропромислового комплексу держави. 

<…> Результати наукової діяльності установ за 2011 р. показують, що 

окремі установи забезпечують виконання своєї статутної діяльності значною 

мірою за рахунок коштів, одержаних від використання прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Науковими установами укладено і діє понад 5410 договорів інноваційної 

діяльності, у тому числі 2319 ліцензійних угод. Проти минулого  року 

кількість ліцензійних угод зросла майже у два рази (1415 угод у 2010 р.) Як 

результат – від інноваційної діяльності надійшло 82 765,7 тис. грн або 95,5 % 

від усіх наукових послуг, з них за ліцензійними угодами одержано  

27 921,3 тис. грн, що становить 33,7 % надходжень від інноваційної 

діяльності установ. Відповідно і надходження у звітному році за 

ліцензійними угодами збільшилися майже в чотири рази порівняно з 

минулим роком (у 2010 р. надійшло 7 520,5 тис. грн). 

<…> Виконання бюджетних програм у 2011 р. здійснювалось, в 

основному, на достатньому науково-методичному рівні. Однак у ряді 

випадків діяльність наукових установ потребує посилення координації 

наукових досліджень, зокрема їх методологічного забезпечення. Встановлено 

непоодинокі випадки низького рівня результативних показників окремих 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, зокрема                  



відсутність у них інноваційної складової (низький рівень 

конкурентоспроможності тощо) (Про засідання Президії Національної 

академії аграрних наук України з питання «Про ефективність 

використання бюджетних коштів та результативні показники 

виконання бюджетних програм науковими установами НААН за 2011 

рік» // Національна академія аграрних наук України 

(http://www.uaan.gov.ua). – 2012. – 22.03). 


