
В Інституті рибного господарства НААН відбулося засідання 
загальних зборів Відділення зоотехнії НААН, на якому розглядались  
основні результати  його  діяльності, здобутки й завдання 

У доповіді академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН 
О. Жукорського акцент був зроблений на діяльності наукових установ з 
вирішення актуальних проблем галузі тваринництва. Науковці інститутів 
відділення традиційно займалися вирішенням трьох основних науково-
практичних проблем: удосконаленням існуючих та створенням нових 
високопродуктивних генотипів сільськогосподарських тварин; розробленням 
нових, ефективних  технологій виробництва продукції тваринництва і систем 
годівлі тварин; одержанням нових знань з фізіолого-біохімічних основ 
підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин. 

…Разом з тим, необхідно наголосити на слабких   місцях у діяльності 
наукових центрів відділення – можливо визнати  певне відставання щодо: 
застосування перспективних досягнень і впровадження розробок з проблем  
генетики та біотехнології у практичне виробництво галузі тваринництва; 
створення національної  системи селекції у тваринництві; техніко-
економічного обґрунтування нових і удосконалення існуючих технологій 
промислового виробництва; зоотехнічних вимог, ескізних проектів стосовно 
створення об’єктів тваринництва (молочного і м’ясного скотарства, 
свинарства, вівчарства, конярства, кролівництва та птахівництва). 

Реальністю сьогодення є втрата вітчизняних позицій з наукового 
супроводу селекційного і технологічного забезпечення великотоварного 
промислового птахівництва, посилення експансії зарубіжних технологій у 
промисловому свинарстві. Для успішної конкуренції науковим установам 
відділення необхідно кардинально змінити підходи до технологічних 
розробок, вилучивши  фрагментарність, описовість, декларативність, та  
перейти до міжнародних стандартів  розроблення технологій як 
комерційного продукту. Частка висококваліфікованих наукових кадрів – 
докторів і кандидатів наук, які були задіяні для вирішення завдань галузі, 
становить лише 52 %. Проблема забезпечення кадрами вищої кваліфікації в 
установах відділення залишається актуальною, особливо для Інституту 
бджільництва. 

Сьогодні діяльність наукових установ відділення має бути тісно 
пов’язана з вирішенням актуальних проблем галузі на замовлення 
центрального органу управління АПК держави, галузевих громадських, 
професійних організацій і об’єднань. На подальший розвиток заслуговує 
науковий супровід тваринництва в дослідних господарствах  НААН.  
Наступним завданням є розвиток наукових досліджень за визначеними 



пріоритетними напрямами аграрної науки України, підтримання 
конкурентоспроможності вітчизняної зоотехнічної науки та забезпечення 
науково-технічного прогресу за основними організаційно-технологічним 
складовими виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції 
(Про загальні збори Відділення зоотехнії НААН // Національна академія 
аграрних наук України (http://uaan.gov.ua). – 2014. – 30.04). 
 


