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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 22 лютого 2023 року (протокол № 7) щодо доповіді начальника відділу 

організаційної діяльності навчально-дослідних господарств, Боярської ЛДС та 

навчально-виробничої практики, кандидата сільськогосподарських наук, доцента 

Грунтковського Миколи Сергійовича про підсумки наукової, виробничо-

фінансової діяльності навчально-дослідних господарств НУБіП України за 2022 рік 

 

Заслухавши та обговоривши звіт начальника відділу організаційної діяльності 

НДГ, Боярської ЛДС та навчально-виробничої практики Грунтковського М.С. про 

підсумки наукової, виробничо-фінансової діяльності навчально-дослідних господарств 

НУБіП України за 2022 рік, вчена рада відзначила, що у 2022 році у зв’язку з 

повномасштабними воєнними діями на території України і пов’язаними з ними 

негативними явищами в економіці, діяльність навчально-дослідних господарств НУБіП 

України відбувалася в складних умовах. Однак, їм вдалося виконати свої обов’язки в 

повному обсязі, згідно затверджених виробничо-фінансових планів.  

На базі навчально-дослідних господарств виконувалось 24 наукових та 

ініціативних тематики, в т. ч. 6 тематик з державним фінансуванням. У ННВП 

«Дослідне поле» в «Агрономічній дослідній станції» на площі понад 100 га на більш як 

3000 ділянках різних видів рослин у 2022 році проводилась низка досліджень та було 

отримано наукоємної продукції на загальну суму 2865,4 тис. грн.  

Через об’єктивні чинники пов’язані із воєнним станом в країні кількість 

студентів, що проходять практичну підготовку дещо знизилась. Загалом у 2022 році 

різні види практичної підготовки пройшли 1282 студенти факультетів агробіологічного, 

механіко-технологічного, тваринництва та водних біоресурсів, ветеринарної медицини, 

захисту рослин, біотехнологій та екології, лісового і садово-паркового господарства. 

Стратегічне спрямування керівництвом університету уваги на підвищення 

результативності наукової роботи, інноваційної діяльності і практичної підготовки 

студентів позитивно вплинуло на виробничу діяльність навчально-дослідних 

господарств. В умовах воєнного стану вдалось виконати всі заплановані польові роботи. 

Валове виробництво зернових і технічних культур в НДГ НУБіП України становило 

15557 тон. Проте серед всіх господарств лише у ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. 

Є. Храпливого» збільшився валовий збір зернових і технічних культур у порівнянні з 

2021 роком на 15%. Після часткового розмінування території в НДГ «Ворзель» вдалося 

зібрати 80% посівів зернових.   

Середня урожайність зернових у 2022 році в НДГ НУБіП України склала 49 ц/га, 

при середній урожайності в Україні – 48,6 ц/га. За урожайністю найкращі показники в 

Агрономічній дослідній станції (57 ц/га), Ніжинському АТІ (56,8 ц/га), у 

Великоснітинському НДГ ім. О.В. Музиченка (47,4 ц/га), у Заліщицькому фаховому 

коледжі (45,5 ц/га).  

Під майбутній урожай 2023 року у ВП НДГ НУБіП України посіяно 1306 га  

озимих культур.  

За результатами 2022 року у галузі тваринництва надій на 1 фуражну корову по 

НУБіП України становить 5641 кг, що на 276 кг менше, ніж у 2021 році. Це певним 

чином пояснюється постійними перебоями з енергетикою та, відповідно, водою. Кращі 

результати мають Агрономічна дослідна станція та Великоснітинське НДГ, де надій 

становить відповідно 6450 та 6029 кг.  
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Незважаючи на воєнні дії вдалося практично повністю зберегти поголів’я великої 

рогатої худоби, в т.ч. з деокупованого НДГ «Ворзель», стадо якого було переміщено у 

Великоснітинське НДГ. 

Тваринництво НДГ забезпечено достатньою кількістю кормів: сіна та сінажу 

заготовлено 1651 т, кукурудзяного силосу 9182 т, в тому числі перехідного запасу 

силосу залишилось 2294 т, що дозволяє забезпечити однотипну годівлю. 

Разом з тим тваринництво потребує розробки стратегії розвитку, спрямованої на 

зростання прибутковості виробництва продукції. 

Вчена рада зазначила, що дещо погіршились показники фінансової діяльності, 

викликані падінням цін на продукцію, ростом цін на паливо-мастильні матеріали, засоби 

захисту рослин, добрива та насіння. Надходження коштів за рік становило біля 206 млн 

грн., що на 29 млн грн менше, ніж у 2021 році. В тому числі надходження від реалізації 

сільськогосподарської продукції склали 134 млн грн: від рослинництва надійшло 93 млн 

грн (-23 млн грн до попереднього року), від тваринництва 38,3 млн грн ( +2,6 млн грн до 

попереднього року).  

Серед навчально-дослідних господарств отримано грошових надходжень на рівні 

попереднього року лише у Агрономічній дослідній станції та Заліщицькому фаховому коледжі. 

У 2022 році навчально-дослідні господарства надали допомогу Збройним Силам 

України у розмірі 9,751 млн грн, в тому числі найбільша допомога була від Боярської 

ЛДС – 7,857 млн грн. 

Збільшився вихід продукції з 1 га ріллі на 2,1 тис. грн та становить 27,7 тис грн. У 

системі НААН України цей показник складає 14,8 тис. грн, а в середньому по Україні на 

аграрних підприємствах 28,5 тис. грн.  

Продовжилася робота з оптимізації штатів. Кількість працівників за 2022 рік 

скоротилась на 21 особу (7,6%). Виручка на 1 працівника у 2022 році склала 645 тис. 

грн, що більше у порівнянні з 2021 роком на 104 тис. грн.  

На підставі вище зазначеного вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт начальника відділу організаційної діяльності НДГ, Боярської ЛДС та 

навчально-виробничої практики М.С. Грунтковського прийняти до відома. 

2. Зобов’язати керівників навчально-дослідних господарств впроваджувати нові 

форми практичної підготовки студентів, зміцнювати матеріально-технічну базу за 

рахунок придбання нової техніки, розширення переліку культур, нових технологій, 

розвитку переробки отриманої продукції та органічного землеробства (відповідальні: 

декани, директори ННІ, директори НДГ, головні спеціалісти). 

3. Забезпечити подальше стабільне зростання фінансових показників НДГ у 2023 

році за рахунок зростання продуктивності праці, застосування ресурсозберігаючих 

технологій, економії ресурсів, зменшення частки орендованої техніки у виконанні 

виробничих процесів та користування послугами елеваторів, підвищення 

відповідальності працівників (в тому числі і головних спеціалістів) за кінцевий 

результат (відповідальні: директори НДГ, головні спеціалісти). 

4. Посилити наукову, інноваційну складову в діяльності навчально-дослідних 

господарств, забезпечити участь їх у проведенні та впровадженні у виробництво 

наукових розробок НУБіП України та інших наукових установ, провідних аграрних 

фірм (відповідальні: директори ВП НУБіП України, декани факультетів, директори ННІ, 

завідувачі навчально-науково-виробничих лабораторій). 

5. Посилити роботу з підбору кадрів головних спеціалістів НДГ, провести 

стажування головних спеціалістів, що мають невеликий стаж роботи, більше залучати 

випускників та студентів НУБіП України до виконання робіт на посадах головних 

спеціалістів у відокремлених підрозділах, застосовуючи принципи дуальної освіти 
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(відповідальні: проректор Кондратюк В.М., начальник відділу Грунтковський М.С., 

декани, директори ННІ, директори НДГ). 

6. Контролювати чітке дотримання штатного розпису у ВП НУБіП України, 

продовжити оптимізувати кількість працівників. Розробити та затвердити у 

колективному договорі систему стимулювання оплати праці за досягнення високих 

виробничих показників та систему відповідальності за негативні результати роботи 

(відповідальні: директори НДГ, головні економісти). 

7. Забезпечити ветеринарне і епізоотичне благополуччя, здоров'я тварин та 

персоналу, якість та безпеку продукції тваринного походження, а також виконання 

запланованих показників  у тваринництві на 2023 рік. (відповідальні: декани 

Цвіліховський М.І., Кононенко Р.В., директори НДГ, головні спеціалісти). 

8. Дотримуватись у роботі принципів ресурсозбереження та ресурсо-

ефективності, зменшити хімічне навантаження на землі, використовуючи більше 

біологічних препаратів, регулярно проводити аналізи ґрунтів, вести історію полів НДГ 

(відповідальні: директори НДГ, головні агрономи). 

9. Забезпечити ефективний контроль за використанням електроенергії та інших 

енергоносіїв. Розробити заходи щодо енергозбереження, відключити побутових 

користувачів від господарських мереж (відповідальні: проректор Іщенко В.В., директор 

ННІ Каплун В. В., директори НДГ, головні енергетики). 

10. Забезпечити відображення діяльності НДГ у засобах масової інформації, в 

тому числі інтернетресурсах, створити та підтримувати в активному стані сайти своїх 

підрозділів (відповідальні: декани Глазунова О.Г., Савицька І.М., директори НДГ, 

головні спеціалісти). 

11. Продовжити практику забезпечення університету спецхарчуванням (молоком) 

для працівників зі шкідливими умовами праці (відповідальні: директори Журавель М.П., 

Росомаха Ю.О.). 

12. Розробити програму виробництва високомаржинальної продукції та 

налагодити співпрацю з постійного постачання продукції для потреб університету 

(відповідальні: декани факультетів Тонха О.Л., Коломієць Ю.В., директори НДГ, 

директор служби закладів харчування Дубас Б.А.). 

13. Відкрити на території університету постійно діючий магазин з реалізації 

власної продукції (відповідальні: проректори Кондратюк В.М., Ткачук В.А., декан 

Тонха О.Л., голова профспілкової організації університету Тарасенко Р.О., директори 

НДГ, директор служби закладів харчування Дубас Б.А.). 

14. Рішення вченої ради університету довести до відома трудовим колективам 

відокремлених підрозділів НУБіП України та вченим радам відповідних факультетів 

(відповідальні: декани факультетів, директори ННІ, директори НДГ). 

15. Контроль за виконання 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 


