
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Заслухавши та обговоривши звіти виконавців ПНД “Луб’яні культури” щодо

результатів  виконання  у  2020  році  завдань  програми координаційно-методична
рада 

п о с т а н о в л я є:
1. Звіти щодо результатів виконання завдань ПНД “Луб’яні культури” у 2021

році схвалити.
2.  Відмітити,  що  НДР  та  ДКР  проводяться  згідно  технічних  завдань

відповідно до тематичних планів і робочих програм.
3.  З  метою  покращення   наукового  забезпечення  галузей  льонарства  й

коноплярства України  вважати доцільною концентрацію наукових сил і фінансових
ресурсів у 2022 – 2025 рр. на найбільш актуальних напрямах роботи, що здатні
забезпечити отримання конкурентної на ринку інновацій наукової продукції:

 розробленні  методів  селекції,  спрямованих  на  адаптацію  сортів
льону-довгунця та промислових конопель до змін клімату і сталого підвищення їх
продуктивності;

 забезпеченні  потреб  виробництва  відповідним  сортовим  складом
луб’яних культур з підвищеною стійкістю до хвороб та шкідників, високих і низьких
температур;

 розробленні  енергоощадних технологій вирощування,  збирання  й
перероблення льону-довгунця  та  промислових  конопель  для  потреб  малих
сільськогосподарських підприємств;

 нормативному  і  маркетинговому  забезпеченні  розвитку  галузей
льонарства і коноплярства та консалтинговому супроводу виробників.

4. Виконавцям програми:
 дієвіше  впливати  на  стан  і  розвиток  галузей  льонарства  й

коноплярства  в  регіонах  через  створення  і  впровадження  нових
високопродуктивних сортів, забезпечення їх наукового супроводу та покращення
науково-інформаційної  діяльності  через  сучасні  засоби  комунікації,  виставкові  і
наукові заходи щодо напрямів використання льону-довгунця і конопель. 

 здійснити  об’єктивне  висвітлення  широкої  сфери  можливого
використання льоно- і коноплесировини і забезпечення усіх напрямів відповідним
сортовим  складом  луб’яних  культур,  технологіями  вирощування  (з  адаптацією
науково-обґрунтованих  сівозмін  до  сучасних  умов  виробництва),  збирання  (з
максимальним  залученням  техніки  загального  призначення)  та  перероблення
(вироблення інноваційної продукції — напівфабрикатів для харчової, будівельної
та інших галузей);

 активізувати діяльність з підвищення рівня впровадження результатів
наукових досліджень, залучення інвестицій для покращення матеріально-технічної
бази і оновлення обладнання та розширення міжнародного співробітництва;

5. Головній науковій установі звернути серйозну увагу на:
 напрями селекційних досліджень по коноплях,  виходячи з  сучасних

тенденцій розвитку коноплярства у світі;
 відповідність  перспективних  напрямів  селекційної  роботи  з  льоном-

довгунцем потребам сучасного ринку наукоємної продукції;  
 розроблення  і   впровадження  інноваційних  технологій  комплексної

переробки  луб’яних  культур  у  продукти  харчового,  медичного  та  технічного
призначення, що забезпечить охорону навколишнього середовища та раціональне
використання відходів;

 недопущення  дублювання  тематики,  підвищення  ефективності  і
результативності   наукових  досліджень,  посилення  вимог  до   якості  їхнього



виконання та  впровадження отриманих результатів з залученням фінансування
сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

6. Рішення координаційно-методичної ради з виконання програми наукових
досліджень НААН 19  «Луб’яні  культури» вважати обов’язковими для виконання
установами-виконавцями ПНД.

7.  Виключити з  ПНД   19  «Луб’яні  культури»  на  2022  –  2025  рр.
короткострокові завдання що були завершені у 2021 році, а саме:

— 19.00.01.05.П Основи ведення селекції льону-довгунця на холодостійкість
і зимостійкість;

— 19.00.01.06.  П Скринінг  генотипів  Cannabissativa L.  на  стійкість  до
сольового стресу в культурі in vitro;
— 19.00.02.09.П Визначення  параметрів  стандартизації  виробництва

продукції з конопляного насіння.
8.  Включити до  ПНД  19 «Луб’яні культури»  на 2022 – 2025 рр. такі

завдання:
— Аналіз  закономірностей  біосинтезу  лікарських  канабіноїдів  з

відсутністю  наркотичної  активності  у  конопель  та  їх  селекційне
закріплення  (ІЛК НААН).

— Дослідження  адаптивних  властивостей  інтродукованих
сортів конопель і теоретично–практичне  обґрунтування  технології
вирощування  конопель  в  умовах  Західного  регіону  (Закарпатська   ДСГДС
НААН). 

9.  Затвердити керівником  завдання  19.00.02.08.П Формування
продуктивності  та  якості  нових  та  перспективних  сортів  льону-
довгунця  залежно  від  елементів  технології  вирощування  в  умовах
Західного  Лісостепу,  що виконує  ІСГ  Карпатського  регіону  НААН,   старшого
наукового  співробітника  відділу  технологій  у  рослинництві  названого  інституту,
кандидата сільськогосподарських наук Дороту Ганну Миколаївну замість доктора
сільськогосподарських  наук,  старшого  наукового  співробітника  Шувара  Антіна
Михайловича, що вибув. 

10.  Виключити зі складу координаційно-методичної ради ПНД 19 “Луб’яні
культури”  завідувача відділу технологій  у  рослинництві  ІСГКР НААН,  доктора
сільськогосподарських  наук,  старшого  наукового  співробітника  Шувара  Антіна
Михайловича, що вибув.

11.  Ввести  до  складу  координаційно-методичної  ради  ПНД  19  “Луб’яні
культури”  старшого наукового співробітника відділу технологій у  рослинництві
ІСГКР НААН, кандидата сільськогосподарських наук Дороту Ганну Миколаївну.

12. Склад координаційно-методичної ради з виконання програми наукових
досліджень НААН 19 «Луб’яні культури» затвердити.

13.  План  роботи  координаційно-методичної  ради  з  виконання  програми
наукових досліджень НААН 19 «Луб’яні культури» на 2022 рік  схвалити.


	12. Склад координаційно-методичної ради з виконання програми наукових досліджень НААН 19 «Луб’яні культури» затвердити.

