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МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЗУБЕЦЬ
ДО 70РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
7 квітня 2008 р. Михайлу Васильовичу Зубцю –
президенту Української академії аграрних наук,
докторові сільськогосподарських наук, професо"
ру, академіку УААН, академіку РАСХН виповнило"
ся 70 років від дня народження. Він пройшов слав"
ний шлях від токаря до відомого вченого і держав"
ного діяча.
Народився М.В.Зубець 7 квітня 1938 р. у с. Нова
Басань Бобровицького району Чернігівської об"
ласті. З 09.1955 р. до 09.1956 р. навчався у техніч"
ному училищі № 1 в м. Києві. У 1957–1962 рр. на"
вчався в Українській сільськогосподарській академії, після закінчення
якої до 1963 р. працював старшим зоотехніком"селекціонером При"
луцької держплемстанції Міністерства сільського господарства УРСР.
Із 1963 р. до 1965 р. він — зоотехнік"селекціонер, з 07.1965 р. по
01.1972 р. — головний зоотехнік держплемзаводу “Тростянець”, с. Тро"
стянець Чернігівської області. У 1972 р. М.В.Зубця призначено голов"
ним зоотехніком відділу з племінної справи, а з 06.1972 р. по 10.1973 р.
він — заступник начальника відділу, з 10.1973 р. по 02.1978 р. — на"
чальник відділу з племінної справи — заступник начальника Головного
управління тваринництва, з 02.1978 р. по 09.1980 р. — начальник уп"
равління м’ясного скотарства, з 09.1980 р. по 12.1983 р. — начальник
Головного управління науки, з 12.1983 р. по 07.1984 р. — заступник
міністра, з 07.1984 р. по 01.1986 р. — начальник Головного управління
сільськогосподарської науки, пропаганди і впровадження Міністерства
сільського господарства УРСР. З 01.1986 р. по 05.1987 р. — начальник
Головного управління виробничої перевірки, пропаганди і впроваджен"
ня науково"технічних досягнень, з 05.1987 р. по 01.1990 р. — началь"
ник Головного управління науково"технічного прогресу в галузях АПК
Держагропрому УРСР. З 01.1990 р. по 01.1991 р. — заступник голови
Президії Південного відділення ВАСГНІЛ, з 01.1991 р. по 03.1996 р. —
віце"президент УААН, з 03.1996 — президент УААН.
У 1996 р. його було призначено віце"прем’єр"міністром України з
питань агропромислового комплексу, з 04. по 07.1997 р. М.В. Зубець
працював міністром сільського господарства і продовольства України.
Народний депутат України 4"го скликання (2002–2006) від блоку “За
єдину Україну!” і 5"го (2006–2007) ) та 6"го скликань (з 2007) від Партії
регіонів.
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Михайло Васильович Зубець: до 70річчя від дня народження

Наукові праці професора М.В. Зуб"
ця присвячено розвитку теорії і прак"
тики селекції тварин, зокрема ство"
ренню порід молочного та м’ясного
скотарства. Значна частина публікацій
стосується нових напрямів організації
агропромислового сектора України.
Кандидатську дисертацію “Обґрун"
тування підбору в заводській череді ве"
ликої рогатої худоби за матеріалами
племінного заводу симентальської ху"
доби “Тростянець” він захистив у
1974 р., докторську — “Методи ви"
користання генофонду симентальської
породи при чистопорідному розве"
денні та схрещуванні” у 1990 р. У нау"
кових дослідженнях обґрунтував гіпо"
тезу генезису порід. Ним організова"
но в УААН новий напрям досліджень з
проблем сучасної біотехнології. Врахо"
вуючи провідну роль біотехнології в
розвитку аграрного сектора, в 2000 р.
під керівництвом академіка М.В.Зубця
організовано програму “Сільськогос"
подарська біотехнологія”, яка сконцен"
трувала зусилля і потенціал біотехно"
логів УААН на вирішення нагальних
завдань генетики і селекції рослин і
тварин. У практику УААН введено су"
часні методи молекулярної генетики –
аналіз молекулярно"генетичного полі"
морфізму з використанням ПЛР. Роз"
роблено теоретичні аспекти і методо"
логію ідентифікації і реєстрації гено"
типів рослин і тварин за ДНК" профілю"
ванням. Під його керівництвом і при
безпосередній участі виконано перше
в СНД дослідження з ДНК"типування
порід великої рогатої худоби. М.В. Зу"
бець є співавтором нових українських
червоно" та чорно"рябої молочних, ук"
раїнської та волинської м’ясних порід
худоби, поліського м’ясного типу.
Михайло Васильович — заслужений
діяч науки і техніки України (1996), ла"
уреат двох Державних премій України
в галузі науки і техніки (1993, 1999),

Першої премії УААН (1995), премії ім.
В.Юр’єва НАН України (1997). Наго"
роджений двома орденами “Знак По"
шани” (1971, 1976), орденом князя
Ярослава Мудрого V ступеня (1998),
трьома медалями (1970, 1982, 1983).
Професор М.В. Зубець опублікував
понад 480 наукових праць, зокрема
монографії: “Перевод сельского хо"
зяйства на передовые рубежи научно"
технического прогресса” (1986),
“Підвищення м’ясної продуктивності
великої рогатої худоби” (1988, співав"
тор), “Преобразование генофонда по"
род” (1990), “М’ясне скотарство”
(1991, співавтор), “Довідник по м’ясно"
му скотарству” (1994, співавтор), “До"
відник зооінженерних термінів” (1995,
співавтор), “Племінна робота” (1995,
співавтор), “Генетика, селекция и био"
технология в скотоводстве” (1997,
співавтор), “Племінні ресурси України”
(1998, співавтор), “Напрями економіч"
ного зростання агропромислового
комплексу України” (1999). Він — го"
ловний редактор науково"теоретично"
го журналу “Вісник аграрної науки”.
Активний член Українського товари"
ства генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова, на останніх трьох
з’їздах Товариства обирався членом
Ради УТГіС, є членом редколегії жур"
налу “Вісник Українського товариства
генетиків і селекціонерів” від часу його
заснування. Під науковим керівницт"
вом М.В. Зубця підготовлено 4 докто"
ри і 15 кандидатів наук.
Президія Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вави"
лова та редколегія журналу “Вісник Ук"
раїнського товариства генетиків і се"
лекціонерів” щиро вітає шановного
Михайла Васильовича зі славним юві"
леєм і бажає міцного здоров`я, твор"
чого довголіття, щастя, наснаги і
успіхів на благо України.
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