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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 23 листопада 2022 року (протокол № 4) щодо доповіді директора Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК, доктора біологічних наук, професора 

Корнієнко Валентини Іванівни про роботу вчених Української лабораторії якості і 

безпеки продукції АПК щодо поліпшення науково-дослідної та інноваційної діяльності 

в умовах воєнного стану 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Української лабораторії якості і 

безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Корнієнко В.І. «Про роботу вчених Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК щодо поліпшення науково-дослідної та 

інноваційної діяльності в умовах воєнного стану», Вчена рада НУБіП України зазначила, що: 

робота УЛЯБП АПК ведеться відповідно до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Статуту Університету, Положення про УЛЯБП АПК НУБіП України; 

напрямки діяльності УЛЯБП АПК включають науково-дослідну роботу, розробку та 

впровадження нових методів аналітичних досліджень, міжнародну діяльність; навчання та пере-

підготовку кадрів; лабораторні випробування, аналітичну експертизу та експертний супровід; 

наукова діяльність вчених лабораторії тісно пов’язана із факультетами (ветеринарної 

медицини, харчових технологій, агробіологічним) та кафедрами університету, це стосується 

освоєння методик аспірантами та магістрантами, участі у підготовці до акредитації 

освітньо-наукових та освітньо-професійних програм, проведення занять з підвищення 

кваліфікації для профільних спеціалістів державних установ; 

науковці Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК працюють над 

виконанням наукових проектів: НДР «Наукове обґрунтування критеріїв оцінки якості та 

безпечності молока-сировини – гармонізація до міжнародних вимог», НДР «Розвиток 

наукових основ створення комплексних систем контролю для безпечності об’єктів 

сільськогосподарського виробництва», GEF-UNIDO Environmentally-sound management and 

final disposal of PCB in Ukraine, “Smart AGRO – Система моніторингу розумного сільського 

господарства з проактивним планом удобрення”, українсько-чеський проект «Changes in the 

nutritional value of cows' milk during summer heat stress»; 

вчені лабораторії є членами міжнародних наукових мереж, зокрема: FAO, Організації 

глобального ґрунтового партнерства (Global Soil Partnership – GLOSALAN), Міжнародної 

мережі установ з аналізування добрив (International Network on Fertilizer Analysis – INFA) та 

входять до складу технічних комітетів: № 82 “Охорона довкілля” та №162 «Судова експертиза”; 

зусиллями керівництва Університету у 2021 році УЛЯБП АПК акредитована 

відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, що дає можливість працювати згідно 

уповноваження на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою 

їх реєстрації в Україні; бути конкурентоспроможною та брати участь у тендерах на 

проведення випробувань; здійснювати випробування на безпечність та якість харчових 

продуктів згідно законодавства; у поточному році розширено сферу акредитації на 20 

методів досліджень, всього за поточний рік укладено 184 договори на проведення 

лабораторних аналізувань; 

у відповідності до одержаного уповноваження на проведення державних 

випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні (наказ Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України №828 від 13.12.2021 р.) науковці УЛЯБП 

АПК проводять дослідження за напрямками екологічної оцінки небезпечності впливу 

пестицидів і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної, ґрунтової та надземної екосистем та 

біологічної оцінки пестицидів і агрохімікатів на сільськогосподарських культурах; у 

поточному році заключено 9 договорів на проведення передреєстраційних випробувань з 

вітчизняними та мультинаціональними компаніями; 
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фінансування діяльності УЛЯБП АПК у 2022 році становить близько 18 млн. грн, з 

яких 8,9 млн грн – за рахунок залучених коштів спеціального фонду (у 2021 році загальний 

бюджет становив 12,6 млн. грн, з яких 3,3 млн. грн надходження до спецфонду); 

функціонує Експертна комісія з оцінки результатів випробувань пестицидів та 

агрохімікатів НУБіП України, на якій відбувається розгляд та схвалення наукових звітів 

випробувань препаратів з метою їх державної реєстрації; 

Наукові досягнення вчених УЛЯБП АПК НУБіП України за поточний рік висвітлені 

у 80 публікаціях, із них 2 монографії, 2 навчальні посібники, 8 статей у фахових виданнях, 9 

статей опубліковано у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus, Web of Science. 

Водночас Вчена рада звернула увагу на те, що в роботі колективу науковців 

Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК є значні резерви, що пов’язані 
з вирішенням таких завдань: ще недостатнім залученням студентів та аспірантів до 

виконання дослідницької роботи; недостатньою участю докторів наук УЛЯБП АПК НУБіП 

України у підготовці аспірантів і докторантів, включаючи керівництво дисертаційними 

роботами; недостатньою активністю колективу щодо подання наукових проєктів на 

українські та міжнародні конкурси, у співпраці з бізнесом; несвоєчасністю розміщення та 

оновлення поточної інформації на сайті УЛЯБП АПК України. 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада постановила: 
1. Роботу Вченої ради та директора УЛЯБП АПК НУБіП України по виконанню 

заходів Програми розвитку університету щодо поліпшення науково-дослідної та 

інноваційної діяльності вчених Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК 

вважати задовільною. 

2. Директору УЛЯБП АПК разом з науковцями лабораторії: 

активізувати діяльність щодо підготовки аспірантів та докторантів на базі 

лабораторії, включаючи керівництво дисертаційними роботами; 

забезпечити подальше зростання публікацій у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus, Web of Science; 

активізувати роботу по залученню додаткових джерел фінансування, у тому числі і 

шляхом отримання міжнародних грантів та проектів за всіма напрямами діяльності; 

зміцнювати співпрацю із представниками бізнесу, науково-дослідними установами та 

міжнародними організаціями; 

розширювати сферу акредитації за сучасними аналітичними методами досліджень, 

які користуються попитом з метою укладання договорів на аналітичні випробування; 

для наповнення спеціального фонду підвищити увагу до виконання міжнародних 

проектів: GEF-UNIDO “Environmentally-sound management and final disposal of PCB in 

Ukraine” (спільно з Державною екологічною академією) та “Smart AGRO – Система 

моніторингу розумного сільського господарства з проактивним планом удобрення” 

(українсько-естонський проект спільно з Таллінським технологічним університетом); 

з метою підвищення ефективності комерціалізації науково-аналітичного потенціалу 

лабораторії, здійснювати підготовку до аудиту з оцінки відповідності принципам GLP 

(Належна лабораторна практика) та GEP (Належна експериментальна практика) за 

основним бюджетоутворюючим напрямком – випробувань пестицидів та агрохімікатів для 

цілей державної реєстрації. 

3. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні Вченої ради УЛЯБП 

АПК; підготувати план його реалізації та надати в ректорат для контролю. 

4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на 

проректора з наукової роботи та інноваційної діяльності Кондратюка В.М. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради       Станіслав НІКОЛАЄНКО 

Учений секретар       Оксана БАРАНОВСЬКА 


