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Ювілеї

Виповнюється 60 років від дня наро-
дження Ярослава Михайловича Гадзала, 
видатного вченого, доктора сільськогоспо-
дарських наук, професора, академіка НААН, 
Президента НААН, громадського та політич-
ного діяча. 

Народився Ярослав Михайлович 3 серпня  
1958 р. у с. Артищів Городоцького району  
Львів ської області. У 1977 р. закінчив Виш-
нянський радгосп-технікум, потім працював 
агрономом-меліоратором у колгоспі «Зоря» 
Городоцького району Львівської області. 
1978 року вступив на факультет захисту рос-
лин Української сільськогосподарської ака-
демії (УСГА).  

Одержавши у 1983 р. диплом з відзна кою, 
Ярослав Михайлович продовжив нав чання 
в аспірантурі Української сільськогосподар-
ської академії (нині Національний університет 
біоресурсів і природокористування України) 
на кафедрі загальної ентомології і зоології. 
1986 року він успішно захистив дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня канди-
дата сільськогосподарських наук на тему 
«Ентомофауна малини і боротьба зі шкід-
ливими видами в центральному Лісостепу 
УРСР». Уперше здійснив комплексний аналіз 
сучасного фітосанітарного стану цієї ягідної 
культури, уточнив її біологічні особ ливості, 

вивчив динаміку корисних і шкідливих видів 
комах, визначив рівні економічних порогів 
шкідливості та рівні ефективності зоофагів, 
що стало основою розроблення екологічно 
й економічно обґрунтованої системи її інте-
грованого захисту в центральному Лісостепу 
УРСР. Закінчивши аспірантуру, рік працював 
асистентом кафедри загальної ентомології 
і зоології УСГА, а також заступником декана 
факультету захисту рослин.

Надалі Я.М. Гадзало обіймав посади за-
ступника голови колгоспу с. Завидовичі Го-
родоцького району Львівської області (1987 –  
1990), першого заступника генерального 
директора агрокомбінату «Горо доцький» 
(з 1990 р.), начальника Управління сільсько-
го господарства і продовольства Городоцької 
районної державної адміністрації (з 1991 р.), 
голови Городоцької районної Ради народних 
депутатів (з 1994 р.) та Городоцької райдерж-
адміністрації Львівської області (з 1995 р.), 
заступника голови Львівської облдержадмі-
ністрації (1998 – 2000).

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора сільськогосподар-
ських наук на тему «Агро біологічне обґрунту-
вання інтегрованого захисту ягідних насаджень 
від шкідників у Північно-Західному Лісостепу 
і Поліссі України». Розробив концепцію  
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екологічно й економічно обґрунтованої програ-
ми захисту ягідних культур. Дав оцінку впливу 
діяльності людини на динаміку чисельності 
найбільш небезпечних шкідників. На підставі 
аналізу різних концепцій інтегрованого захис-
ту ягідників від шкідливих комах обґрунтував 
принципи регулювання чисельності та шкід-
ливості фітофагів цих агроценозів. Розробив 
систему заходів збереження і приваблюван-
ня корисної ентомофауни та шляхи накопи-
чення її в агроценозах ягідників. Обґрунтував 
раціональні шляхи та способи застосування 
окремих сучасних пестицидів. На підставі ба-
гаторічних досліджень і практичного досвіду 
встановив зв’язок між низькою ефективніс-
тю зоофагів у агроценозах і нерегульованим 
застосуванням пестицидів. Визначив шляхи 
зниження пестицидного навантаження з ура-
хуванням економічного порогу шкідливості та 
рівнів ефективності зоофагів.

У 2000 – 2001 pp. працював першим заступ-
ником голови Львівської облдержадміністра-
ції, а в 2001 – 2002 pp. — головою Львівської 
обласної ради. З 2001 р. — член Державної 
комісії з проведення в Україні адміністратив-
ної реформи. Здійснював пошук такого алго-
ритму створення державної моделі України, 
який би відповідав інтересам українського 
народу, вимогам історичного розвитку та гло-
бальним перетворенням у світі. 

З 2002 р. Ярослав Михайлович обіймав 
посаду професора, завідувача кафедри ен-
томології Націо нального університету біоре-
сурсів і природокористування України. 

У 2002 – 2006 pp. Я.М. Гадзало був пер-
шим заступником голови Державного ко-
мітету України з водного господарства, а в 
2007 – 2010 pp. — заступником Міністра аграр-
ної політики України. У 2002 р. Я.М. Гадзала 
обрано членом-кореспондентом УААН (нині 
НААН) Відділення рослинництва зі спеціальнос-
ті захист рослин, а в 2007 р. — дійсним членом 
(академіком) УААН Відділення рослинництва.  
У 2013 – 2014 рр. — віце-президент, а з серпня 
2014 р. — Президент Національної академії 
аграрних наук України. У цей період він зро-
бив вагомий внесок у становлення НААН як 
головного науково-методичного та координа-
ційного центру з розвитку АПК України. За ке-
рівництва Ярослава Михайловича розроблено 
методичні основи інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку аграрної науки, проведено 

низку структурних перебудов і поліпшено осо-
бовий склад наукових підрозділів Академії. 
Скориговано напрями наукових досліджень, 
удосконалено роботу головних установ з пи-
тань координації фундаментальних і приклад-
них наукових досліджень, підвищено ефек-
тивність використання наявного наукового та 
кадрового потенціалів. Розроблено принци-
пово новий механізм взаємовідносин науки, 
виробництва та органів державного управлін-
ня з метою зростання рівня результативності 
фундаментальних і прикладних досліджень. 
Я.М. Гадзало ініціював проведення системної 
оптимізації науково-дослідної мережі Академії 
за організаційним, науковим та інноваційним 
напрямами. Визначив шляхи подальшої інте-
грації наукових установ НААН та аграрних ви-
щих навчальних закладів України. Налагодив 
тісну співпрацю із закордонними науковими 
організаціями з виконання спільних наукових 
проектів. 

Творчий доробок Я.М. Гадзала багатопла-
новий і значущий, становить понад 160 фун  -
даментальних наукових праць. Він обґрун-
тував доцільність переходу від спрощеного 
поняття боротьби зі шкідниками ягідних куль-
тур до концепції природно збалансованого 
співіснування видів як основи інтегрованого 
захисту рослин і одержання екологічно без-
печної продукції. Ярослав Михайлович іні-
ціював створення і забезпечення діяльності 
науково-виробничої лабораторії з випуску 
ситотрожної трихограми. З його ініціативи 
та за участю підготовлено й видано у 2007 
та 2011 роках фундаментальний підручник 
«Сільськогосподарська ентомологія». 

За плідну багаторічну наукову та гро-
мадську діяльність Я.М. Гадзала нагоро-
джено орденами «За заслуги» III (1999) та 
II ступенів (2010). Ярославу Михайловичу 
присвоєно почесне звання Заслужений 
працівник сільського господарства України 
(1997), його роботу відзначено Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2000), 
присуджено Державну премію України в га-
лузі науки і техніки 2015 року (2016).

Щиро вітаємо Ярослава Михайловича 
з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, ро-
динного затишку, творчої наснаги, вдачі 
й успіхів у нових починаннях і звершеннях!

Президія Національної 
академії аграрних наук України


