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Мета. визначення та аналіз стану наукового 
забезпечення сільського господарства в україні. 
Методи. використано метод емпіричного 
дослідження. Результати. Наведено результати 
досліджень щодо наукового забезпечення 
сільського господарства на базі моніторингу 
дисертаційних робіт, захищених в україні за 
2000 – 2012 рр. згідно з визначеними вак 
україни науковими спеціальностями в галузі 
«сільськогосподарські науки». Висновки. сільське 
господарство як базова складова аграрного 
сектору економіки україни має істотне наукове 
забезпечення в частині захищених дисертаційних 
робіт за напрямами «агрономія» та «зоотехнія», 
зокрема за спеціальністю «селекція», незначне — 
за напрямом «лісове господарство».

Інформаційне  
забезпечення  
наукових досліджень

Постановка проблеми. Як показує світовий 
досвід, для розвитку інноваційної діяльності, 
зокрема сільського господарства, передусім 
необхідне достатнє наукове забезпечення цьо
го напряму. Нині одним з головних завдань є 
визначення та аналіз стану наукового забез
печення сільського господарства в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню наукового забезпечення сільського 
господарства присвячено дослідження екс
пертів ОЕСР, ЄС, вітчизняних учених, зокрема  
В.Г. Бойко, А.Д. Манюкової, П.Т. Саб лука [1, 
2, 3]. У працях цих авторів досліджено про
блему наукового забезпечення сільського гос
подарства, особливості його напрямів, вплив 
на інноваційну діяльність. Водночас наукове 
забезпечення сільського господарства як ба
зової складової аграрного сектору економіки 
України в частині захищених дисертаційних 
робіт досліджувалося недостатньо.

Мета досліджень — визначити та про
аналізувати стан наукового забезпечення 

Ключові слова: стан наукового забезпечення, сільське господарство, моніторинг, 
дисертаційні роботи, наукові спеціальності, наукові напрями. 

сільського господарства в Україні.
Методика і методи досліджень. Здійснено 

моніторинг захищених у 2000 – 2012 рр. дисер
таційних робіт в галузі «Сільськогосподарські 
науки» згідно з Переліком спеціальностей, за 
якими проводиться захист дисертацій на здо
буття наукових ступенів кандидата і доктора 
наук, затвердженим Наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 
14.09.2011 р. № 1057 «Про затвердження 
Переліку наукових спеціальностей». Моніторинг 
захищених у 2000 – 2012 рр. дисертаційних ро
біт в галузі «Сільськогосподарські науки» за 
визначеними ВАК України спеціальностями 
проведено на основі даних Автоматизованого 
інформаційного фонду НДДКР і захищених ди
сертацій [4 – 6]. Використано метод емпіричного 
дослідження. 

Результати досліджень. Сільське госпо
дарство як базова складова аграрного сектору 
економіки України великою мірою визначає 
соціальноекономічний розвиток країни, рівень 
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життя населення, забезпечення його продук
тами харчування, а промисловість — сирови
ною. За обсягом реалізації продукції у 2012 р. 
цей сектор посів 6те місце після оптової та 
роздрібної торгівлі і ремонту автотранспорт
них засобів, мотоциклів; промисловості; тран
спорту; складського господарства; поштової 
і кур’єрської діяльності; професійної, наукової 
і технічної діяльності; фінансової та страхової 
діяльності. Так, частка сільського господарства 
у загальному обсязі валової доданої вартос
ті всіх видів економічної діяльності у 2012 р. 
становила 9,2%; експорту продукції сільсько
го господарства і харчової промисловості — 
26% від загальної вартості експорту України. 
У сільському господарстві проводить діяльність 
17,2% зайнятого населення, сільськогосподар
ські угіддя займають 68,9% території України, 
а розораність земель становить 53,8% [7]. 

В Україні, як і в багатьох країнах, що розви
ваються, простежується екстенсивний харак
тер розвитку як сільського господарства, так 
і більшості секторів економіки. Обсяги вироб
ництва сільськогосподарської продукції значно 
відстають від обсягів сусідніх країн зі схожими 
географічними та кліматичними умовами, а за 
1991 – 2012 рр. відбулося скорочення виробни
цтва валової продукції сільського господарства 
порівняно з базовим 1990 р. на 21%. 

З метою створення організаційноекономіч
них умов для ефективного розвитку аграрного 

сектору низкою нормативноправових актів 
впровадження інновацій в агропромислове 
виробництво визначено першочерговим зав
данням економічного розвитку та державної по
літики в Україні. Так, Державною програмою ак
тивізації розвитку економіки на 2013 – 2014 рр., 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.02.2013 р. № 187, стимулю
вання впровадження інноваційних техноло
гій у рослинництві з метою імпортозаміщення 
визначено одним із завдань державної полі
тики на 2013 – 2014 рр. [8]; Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. 
№ 843р агропромисловий комплекс зарахо
вано до пріоритетних галузей економіки [9]; 
Стратегією розвитку аграрного сектору еко
номіки на період до 2020 р., затвердженою 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
17.10.2013 р., наукове забезпечення інновацій
ного розвитку, формування партнерських від
носин між саморегулювальними об’єднаннями 
сільськогосподарських товаровиробників, дер
жавою та галузевою наукою у сфері розвит
ку насінництва, селекції та племінної справи, 
технікотехнологічне забезпечення аграрного 
сектору встановлено одним із пріоритетних 
напрямів досягнення стратегічних цілей зазна
ченої Стратегії [10]. 

Як свідчать результати проведеного моніто
рингу, за 2000 – 2012 рр. у галузі сільського госпо
дарства за 28 спеціальностями було захищено 

розподіл захищених у 2000 – 2012 рр. в україні дисертацій у галузі сільського господарства за 
визначеними вак напрямами наукової діяльності

Рік

Напрям наукової діяльності

Агрономія Зоотехнія
Лісове 

господарство
Інші Усього 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2

2000 109 5 35 8 18 1 31 193 14
2001 100 14 25 2 10 33 7 168 23
2002 96 12 26 3 5 1 50 1 177 17
2003 115 11 36 3 18 3 19 4 188 21
2004 111 7 40 1 16 4 11 2 178 14
2005 132 9 33 6 16 7 4 185 22
2006 159 18 38 2 17 2 11 1 225 23
2007 160 11 35 5 15 2 4 1 214 19
2008 131 9 32 9 19 2 4 3 186 23
2009 132 17 47 4 23 1 19 1 221 23
2010 143 24 32 4 14 3 11 1 200 32
2011 116 10 48 7 19 3 12 2 195 22
2012 140 16 31 9 26 4 19 3 216 32
Всього 1644 163 460 63 216 33 226 26 2546 285
   * Кандидатська,  ** докторська дисертації.
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2831 дисертацію, з яких 2546 (89,9%) — кан
дидатських і 285 (10,1%) — докторських ди
сертацій. Найбільше кандидатських дисертацій 
(225 одиниць, або 8,8%) захищено у 2006 р., 
майже на цьому кількісному рівні їх було за
хищено у 2007, 2009 та 2012 рр., найменше 
кандидатських дисертацій (168 одиниць, або 
6,6%) захищено у 2001 р. (таблиця, рис. 1 і 2).

Із загальної кількості захищених у досліджу
ваному періоді дисертацій за напрямами на
укової діяльності найбільше дисертацій (1807 
одиниць, або 63,8%) було захищено за на
прямом «Агрономія», водночас за напрямом 
«Зоотехнія» захищено 523, або 18,4%, «Лісове 
господарство» — 249, або 8,7%, «Історія сіль
ськогосподарської науки» — 252, або 8,9% 
дисертацій. Слід зазначити, що за напрямом 
«Історія сільськогосподарської науки» найбіль
ше дисертацій було захищено у 2000 – 2002 рр.  
(14 – 22 %), тоді як у наступні роки кількість за
хищених дисертацій скоротилася майже вдві
чі — як кандидатських, так і докторських.

Результати проведеного моніторингу ди
сертаційних робіт за спеціальностями основ
них напрямів «Агрономія», «Зоотехнія», 
«Лісове господарство» свідчать:

1. За напрямом «Агрономія» згідно з визна че
ними ВАК 14ма спеціальностями за 2000 – 2012 рр.  
захищено 1807 дисертацій, з яких:
агроґрунтознавство і агрофізика 89 
агрохімія 70
виноградарство 48
гербологія 27
загальне землеробство 143
кормовиробництво і луківництво 63
меліорація 121
насінництво 45
овочівництво 53

первинна обробка 
продуктів рослинництва 15
плодівництво 66
рослинництво 370
селекція рослин 497
фітопатологія 200

За цим напрямом найбільше дисертацій 
захищено за спеціальністю «селекція рос
лин» — 497 одиниць, або 27,5%, другу по
зицію посідає спеціальність «рослинництво», 
за якою захищено 370 дисертацій, або 20,5%. 
Слід зазначити, що така важлива на сьогодні 
для економіки України спеціальність, як «пер
винна переробка продуктів рослинництва», 
майже не охоплена науковими досліджен
нями: за цією спеціальністю захищено лише 
15 дисертацій, або 0,8%, з яких найбільше 
дисертацій захищено у 2003 – 2004 рр., а в 
2007 – 2012 рр. захисту дисертацій не було. 

2. За напрямом «Зоотехнія» за 2000 – 2012 рр.  
було захищено 523 дисертації, з яких за спе
ціальностями:
годівля тварин і технологія кормів — 127 ди
сертацій (24,3%);
технологія виробництва продуктів тваринни
цтва — 104 дисертації (19,9%);
розведення та селекція тварин — 257 ди
сертацій (49,1%);
рибництво — 35 дисертацій (6,7%).
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рис. 2. кількість захищених у 2000 – 2012 рр. 
в україні докторських і кандидатських ди
сертацій в галузі сільського господарства за 
визначеними вак напрямами наукової діяль
ності:  — докторські;  — кандидатські
Джерело: розроблено авторами на основі даних 
Автоматизованого інформаційного фонду НДДКР 
і захищених дисертацій.
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рис. 1. кількість захищених у 2000 – 2012 рр.  
в україні докторських і кандидатських дисер
тацій у галузі сільського господарства за ви
значеними вак напрямами наукової діяльності
Джерело: розроблено авторами на основі даних 
Автоматизованого інформаційного фонду НДДКР і 
захищених дисертацій.
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Характерним є те, що найбільша кількість 
дисертаційних робіт цього напряму захищена 
за спеціальністю «Розведення та селекція 
тварин» — 257 одиниць (49,1), з яких най
більше — у 2000 та 2009 рр. Найбільша кіль
кість докторських дисертацій також захищена 
за цією спеціальністю і становить 13,2% від 
загальної кількості дисертаційних робіт, або 

54% від кількості захищених у 2000 – 2012 рр. 
докторських дисертацій. 

3. За напрямом «Лісове господарство» 
у 2000 – 2012 рр. захищено найменше ди
сертацій (близько 8%), водночас за цим 
напрямом найбільше (53,2%) захищено ди
сертацій за спеціальністю «лісові культури 
та фітомеліорація».

Результати проведеного авторами до
слідження щодо наукового забезпечення сіль
ського господарства на основі моніторингу 
дисертаційних робіт, захищених в Україні 
за 2000 – 2012 рр. згідно з визначеними ВАК 
України науковими спеціальностями в галузі 
«Сільськогосподарські науки», свідчать, що за 
цей період у зазначеній галузі було захищено 
2831 дисертацію за 28 науковими спеціаль
ностями ВАК, з яких 2546 (89,9%) кандидат
ських і 285 (10,1%) докторських дисертацій. 

Із загальної кількості захищених у дослі
джуваному періоді дисертацій за напрямами 
наукової діяльності найбільше дисертацій 
(1807 одиниць, або 63,8%) було захищено 
за напрямом «Агрономія», з яких майже 

половина (867 одиниць, або 48%) за спе
ціальностями «селекція рослин» та «рос
линництво». За напрямом «Зоотехнія» цей 
показник майже у 3,5 раза менший — 523 
дисертації, або 19%, з яких 257 дисертацій 
(49,1%) — за спеціальністю «Розведення та 
селекція тварин». Водночас за напрямом 
«Лісове господарство» захищено найменше 
дисертацій (близько 8%).

Отже, сільське господарство як базо
ва складова аграрного сектору економіки 
України має істотне наукове забезпечення 
в частині захищених дисертаційних робіт за 
напрямами «Агрономія» та «Зоотехнія», зо
крема за спеціальністю «селекція», незнач
не — за напрямом «Лісове господарство». 
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