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Система с.г. знань та інновацій в Україні

Чому це вигідно? 

- Доступ до нових ідей

- Прискорення оновлення 

знань

- Підвищення 

продуктивності праці

- Збільшення 

урожайності 

- Зростання 

продуктивності у 

тваринництві

- Доступ до даних для 

аналітики

- Краще розуміння потреб 

виробників

- Розширення партнерських 

зв'язків 

- Реалізація наукоємних 

товарів 

- Полегшення сприйняття ідей учасниками 

- Посилення  партнерських зв’язків 

- Заробляємо разом із клієнтом-фермером

- Можливості організації дуального 

навчання

- Формування системи безперервної освіти



Переваги 

 Доступ до інновацій

 Адаптативність, гнучкість

 Масовість

Система с.г. знань та інновацій в Україні 



Перешкоди

• Слабкість співпраці

• Конкуренція за кошти державної підтримки

• Різне розуміння ролі компонентів системи (НААН, ВНЗ 

аграрного профілю, НАСДСУ)  

• Інертність вертикально структурованих організацій

Система с.г. знань та інновацій в Україні 

Взаємозалежні Взаємодоповнюючі Взаємодіяти !!!



ВІДДІЛЕННЯ

та кількість установ у підпорядкуванні 

• Аграрної економіки і 

продовольства (5)

• Ветеринарної медицини (2)

• Землеробства, меліорації 

та механізації (11)

• Зоотехнії (9)

• Наукового забезпечення 

інноваційного розвитку (11)

• Рослинництва (14)

Національна академія аграрних наук України
ВІДДІЛЕННЯ ТА УСТАНОВИ



У період 2016-2020 рр отримано

Прав на об’єкти
інтелектуальної

власності

4  в 
тваринництві

22 знаки товарів 
та послуг,

133 
винаходи

865 корисних 
моделей

1043 сорти гібриди 
та батьківські 

компоненти рослин



Мережа закладів вищої освіти
аграрного спрямування



Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Послуги

• Агрохімічна лабораторія моніторингу якості грунтів та продукції 

рослинництва

• Підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності

• Проведення комплексного аналізу поточного фінансово-економічного 

стану підприємств регіону

• Проведення маркетингових досліджень

• Проведення оцінки технічної ефективності інсектицидів

• Проведення патентного пошуку

• Розробка бізнес-планів

• Розробка проектів організації і розвитку мисливських господарств

• Розробка стратегій розвитку обєднаних територіальних громад

Детальніше тут: http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/tdatu-

ahrovyrobnykam//

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/tdatu-ahrovyrobnykam/


Національний університет біоресурсів
і природокористування України

Основні напрями прикладних досліджень

• Біотехнологія, селекція і насінництво, ґрунтознавство, рослинництво, 
землеробство, органічне виробництво, захист і карантин рослин

• Екологія та охорона довкілля, стале природокористування

• Лісове, садово-паркове господарство, деревообробка

• Тваринництво та водні біоресурси

• Ветеринарна медицина

• Якість і безпека продукції АПК

• Харчові технології

• Агроінженерія, енергетика, автоматика та енергозбереження, 
інформаційне забезпечення

• Глобальна, біосоціальна економіка, менеджмент сталого 
природокористування, торгівля, фінансовий менеджмент, розвиток 
сільських територій, дорадництво

• Правове забезпечення регулювання біоресурсів 

Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/15746nubip.edu.ua/node/15746

https://nubip.edu.ua/node/15746


Електронне дорадництво на базі НУБіП

Детальніше тут: http://edorada.org/uk/blogs

http://edorada.org/uk/blogs


Дякую за увагу !


