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Після відновлення Української державності постало 
питання розробки національної стратегії соціального за-
хисту, яка відповідала б ринковим умовам, забезпечувала 
кращу соціальну захищеність пенсіонерів при одночасно-
му досягненні макроекономічної стабілізації. Вивченням 
процесу реформування пенсійної системи України займа-
лися Е.Лібанова, О.Мелешко, Г.Терещенко, Ю.Смоляр, 
Б.Надточій, Ю.Салюта, О.Бевзенко, І.Курило тощо. Однак 
у більшості робіт порядок призначення і визначення розмі-
ру пенсій в Україні лише побіжно пов’язувався із визначен-
ням пріоритетів формування мотивації праці населення. 
Тому важливим видається аналіз зв’язку між організацією 
пенсійного забезпечення у державі та формуванням моти-
вації трудової діяльності працівників, у тому числі й осіб 
пенсійного віку.

Розпад СРСР та поступове відновлення статусу при-
ватної власності призвело до загострення соціальних су-
перечностей у суспільстві в умовах розгортання процесу 
накопичення капіталу із формуванням фінансово–промис-
лових угрупувань, заснованих на родинно–земляцьких 
відносинах. Приватне підприємництво поступово перетво-
рювалося на конкурента державних установ, підприємств 
та організацій у сфері створення робочих місць. Однак 
система пенсійного забезпечення перебувала під повним 
державним контролем, що перетворювало процес виплати 
пенсій та визначення їх розмірів на вагомий чинник по-
літичної боротьби. Крім того, важливу роль у суспільстві 
відігравали представники колишнього партапарату, біль-
шість яких обіймали керівні посади різного рівня, розрахо-
вуючи на забезпечення відносно великого розміру пенсії, 
в тому числі й за рахунок махінацій із документами, які 
впливали на визначення обсягів пенсійного забезпечення. 
Прагматизм на державному рівні ще не став визначаль-
ним чинником у прийнятті багатьох рішень українськими 
політиками.

У таких умовах 5 листопада 1991 р. було прийнято 
Закон «Про пенсійне забезпечення». Його особливістю 

стало істотне розширення пільгових категорій пенсіоне-
рів, які одержали право на достроковий вихід на пенсію. 
Ухвалення низки законодавчих актів, які встановлювали 
пільговий вік виходу на пенсію, стало однією із головних 
причин зростання пенсіонерів. На 5–15 років було зниже-
но віковий ценз для виходу на пенсію за віком на пільгових 
умовах для понад 20 категорій працівників (у окремих га-
лузях це право поширилося майже на всіх працюючих), а 
також для виходу на пенсію за вислугу років. Значно зани-
жений вік виходу на пенсію учасникам ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. При цьому розміри пенсій, як 
правило, перевищували пенсії за віком. Крім того, прак-
тично не враховувалася перспектива старіння нації із по-
ступовим збільшенням кількості пенсіонерів. Протягом 
1990–1998 рр. загальна кількість пенсіонерів збільшилася 
з 13084000 осіб до 14521000 осіб. З них за віком – з 9713000 
осіб до 10473000, а на пільгових умовах – з 1614000 осіб 
до 2155000 осіб. Протягом цього часу питома вага осіб, які 
вийшли на пенсію за віком зменшилася з 74,2% до 72,2%, у 
той же час коли питома вага тих, хто вийшов на пенсію на 
пільгових умовах зросла з 12,3% до 14,8% [11,c.11].

Важливим чинником, який також впливав на форму-
вання мотивації праці населення України, на початку 90–х 
років ХХ ст. було ставлення до оплати праці в цілому. В 
умовах трансформації економіки українське суспільство 
не усвідомлювало об’єктивних відмінностей прибутку та 
оплати праці. Роботодавці, створюючи робочі місця, були 
переконані, що вони надають найманим працівникам важ-
ливі соціальні послуги, виплачуючи їм певну величину 
заробітку. Причому рівень оплати праці обумовлювався 
не стільки об’єктивними чинниками, скільки залежав від 
суб’єктивних намірів роботодавців. Вони були перекона-
ні, що наймані працівники мають бути вдячні їм за надані 
робочі місця і можливість отримувати винагороду за свою 
працю. На ситуацію негативно впливали слабкість і нероз-
виненість державних інститутів, невизначеність їхнього 
місця в системі трудових відносин. Про це свідчило ви-
знання владними органами низького рівня оплати праці в 
економіці за небажання робити конкретні кроки щодо за-
охочення роботодавців до підвищення заробітку найманих 
працівників [10,c.17].

В умовах розгортання процесу накопичення капіталу 
суттєвою проблемою для сфери пенсійного забезпечення 
стало посилення під впливом зростання податкового пресу 
ролі так званого «тіньового сектору» економіки. В країні 
невпинно зростала величина знову створеного продукту, 
що централізувався у бюджеті держави через податки і не 
повертався у виробництво, як це вимагає ефективна еко-
номіка. Підтвердженням цього стало неухильне зростання 
питомої ваги видатків з бюджету у ВВП з 26,2% у 1990 р. 
до 52,4% у 1994 і 46,3% у 1995 р. Справа дійшла до того, 
що в 1994 р. 105,1% прибутків підприємств було вилучено 
через прямі і непрямі податки, а у 1995 р. таке співвідно-
шення хоча й знизилося, але становило 94,4%. За таких 
умов більшість суб’єктів ухилялися від сплати податків, 
значна частина доданої вартості спрямовувалася у «тіньо-
ву економіку», виробництво зменшувалося, в той час за-
лишена на підприємствах додана вартість спрямовувалась 
переважно на споживання, а підприємства продовжували 
звертатись за допомогою до держави [13,c.199–200].

В Україні набула поширення практика, коли чимало 
громадян, реально працюючи у «тіньовому секторі» еко-
номіки і, відповідно, не сплачуючи внесків до Пенсійного 
фонду, реєструвалися як працівники на іншому місці ро-
боти, що давало їм можливість накопичувати необхідний 
для призначення пенсії трудовий стаж. Частина підпри-
ємств штучно завищували заробіток працівника перед ви-
ходом на пенсію з метою збільшення її розміру [5,c.44–45]. 
Високі ставки пенсійних внесків породили масове ухилен-
ня суб’єктів ринку праці від їх сплати шляхом заниження 
офіційної оплати праці, оформлення лише частини праців-
ників за трудовими договорами, забезпечення фіктивних 
банкрутств тощо. В результаті бюджет солідарної пенсій-
ної системи став регулярно недоодержувати доходи, що 
призводило до подальшої ескалації податкового тягаря із 
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розширенням бази оподаткування. В Україні це виразило-
ся у запровадженні пенсійних внесків на угоди з реаліза-
ції ювелірних виробів, купівлі–продажу валюти, прода-
жу автомобілів [14,c.105]. А у 1997 р. Пенсійний фонд і 
Міністерство праці та соціальної політики України почали 
запровадження персоніфікованого обліку відомостей, що 
подавалися підприємствами до Пенсійного фонду про за-
робітну плату і пенсійні внески, сплачені з кожного пра-
цівника. У 1998 р. було започатковано пілотну програму, 
в якій у Львові випробовувалось програмне забезпечення, 
розроблене за підтримкою Агенції США з міжнародно-
го розвитку. Після успішних результатів випробовувань 
Пенсійний фонд ухвалив рішення про впровадження пер-
соніфікованого обліку у всій країні, починаючи з літа 1999 
р.

Ще одним чинником у сфері пенсійного забезпечення, 
який впливав на формування трудової мотивації населен-
ня, стали обсяги та форма виплат пенсій. Внаслідок штуч-
но створеного дефіциту грошей у зв’язку із особливостями 
введення у обіг гривні досить поширеним явищем стали 
затримки із їх виплатами. Особливо помітним це яви-
ще було у сільській місцевості. Бартеризація випливала 
з економічної політики держави, яка підтримувала її че-
рез скруту із забезпечення обіговими коштами [12,c.625]. 
А це, у свою чергу, зумовлювалося прагненням втримати 
курс національної валюти. Розуміючи по–своєму цю про-
блему, Президент України Л.Кучма радив «за нестачі гро-
шових надходжень треба зробити все, щоб розрахуватися 
із заробітної плати натурою, надати допомогу продукцією 
людям похилого віку» [16,c.3].

Бартерні розрахунки із працівниками як правило прово-
дилися на вигідних для підприємств умовах: ціна продук-
ції визначалася набагато вищою за ринкову. А щоб швид-
ше отримати кошти, потрібні у першу чергу для покриття 
витрат на соціально–побутові потреби, працівники, отри-
мавши заробітну плату продукцією підприємства, змушені 
були реалізовувати її за заниженими цінами. Такого типу 
розрахунки зменшували розмір реальної заробітної плати 
готівкою до 50–60% від офіційно нарахованої. Таким чи-
ном, підприємства полегшували собі турботу у справі реа-
лізації готової продукції, не обтяжуючи себе покращенням 
її якості в умовах послаблення конкурентної боротьби. А 
працівники втягувалися у реалізацію продукції, отриманої 
у вигляді заробітної плати. Причому для багатьох з них 
така реалізація приносила відносно невеликі гроші в силу 
відсутності підприємницьких здібностей.

Бартеризація розрахунків нерідко сприяла зростанню 
заборгованості перед Пенсійним фондом. Починаючи з 
1994 р. кожен громадянин країни постійно знаходився під 
пресом несвоєчасних платежів заробітної плати, пенсій та 
стипендій, а також загрози втрати робочого місця. Це ство-
рювало передумови для маніпуляцій у сфері виплати пен-
сій. Наприкінці 90–х років ХХ ст. загальна заборгованість 
із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат сягала 3,5 млрд. грн. Лише заборгованість із заро-
бітної плати становила 1155 млн. грн., яку уряд Є.Марчука 
залишив у розмірі 725 млн., а уряд П.Лазаренка збільшив на 
430 млн. грн. На середину 1999 р. уряду В.Пустовойтенка 
вдалося зменшити цю заборгованість на 29%, борги з різ-
них видів допомог – на 36%, забезпечувалася повна ви-
плата поточних стипендій. Суттєві зрушення відбувалися 
у погашенні заборгованих виплат, що фінансувалися із 
Державного бюджету. Заборгованість із соціальних виплат 
безпосередньо із Державного бюджету, яка з початку черв-
ня 1996 р. до липня 1997 р. збільшилася на 913 млн. грн., 
або на 81,9%, у другому півріччі 1997 р. зменшилася на 
95 млн., або на 4,7%, тоді як заборгованість із заробітної 
плати, яка з червня 1996 р. до липня 1997 р. збільшилася 
на 127 млн. грн., або на 31,5%, за липень–грудень 1997 р. 
скоротилася на 129 млн. грн., або на 24,3% [12,c.629].

Проте у 1998 р. 14,4 млн. чол., або 28% населення кра-
їни, мали середньодушовий сукупний доход нижчий за 
межу малозабезпеченості, яка становила на той час 73,7 
грн. на місяць, а 36,5 сімей мали середньодушовий доход 
понад 150 грн. на місяць. Значну роль у забезпеченні до-

ходів відігравали підсобні господарства, особливо у сіль-
ській місцевості. Але й у містах їх роль у забезпеченні про-
дуктів харчування залишалася досить вагомою.

У квітні 1998 р. Президент України схвалив Основні на-
прями реформування пенсійного забезпечення в Україні. 
Основні напрями передбачали створення трирівневої пен-
сійної системи, яка поєднувала елементи державного со-
лідарного й приватного пенсійного забезпечення. У липні 
1998 р. Президент України підписав Указ «Про спрощену 
систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого 
підприємництва», який було запроваджено в дію 1 січня 
1999 р. Цей документ не був узгоджений із чинною пенсій-
ною системою і запропонованим проектом нового пенсій-
ного законодавства. Цей Указ передбачав зняття з малого 
бізнесу податкового і паперового навантаження. Спрощену 
систему оподаткування було запроваджено для самостій-
но зайнятих підприємницькою діяльністю і мікропідпри-
ємств, які наймали не більше 10 працівників з річним 
обсягом продажу не більше 250000 грн. Наступного дня 
після надходження податку відділення Державного казна-
чейства України повинні були 20% з нього перерахувати 
до Держбюджету, 35% – до місцевого бюджету, 40% – до 
Пенсійного фонду України, 5% – на обов’язкове соціальне 
страхування.

Впродовж 90–х років ХХ ст. в Україні постало досить 
болюче для значної частини населення питання сплати 
комунальних платежів в умовах посилення диференціації 
рівня життя різних регіонів держави. У структурі вироб-
ництва і розподілу валового суспільного продукту (ВСП) 
та валового внутрішнього продукту (ВВП) оплата праці 
найманих працівників з 1990 до 1997 р. зменшилася відпо-
відно на 3,8 і 5,7%, а нарахування на оплату праці до фон-
дів соціального страхування за цей період зросли на 0,4 та 
0,1%. Питома вага заробітної плати у структурі ВСП змен-
шилася з 17,6% у 1990 р. до 13,8% у 1997 р. Все це при-
звело до зниження реальних доходів населення за зазна-
чений період більше ніж на 70%. На подальше зниження 
реальних доходів населення значно вплинув і перерозпо-
діл витрат на житлово–комунальні послуги між державою 
і населенням за рахунок коштів останнього. В результаті 
15% сімей стали одержувати субсидії для оплати житлово–
комунальних послуг, а майже 30% не сплачували за них від 
чотирьох місяців і більше [7,c.21].

Аналіз статистичних даних свідчить, що зростання об-
сягів оплати житлово–комунальних послуг впродовж дру-
гої половини 90–х років ХХ ст., які становили у багатьох 
випадках суму понад 50% сукупного доходу сім’ї, призве-
ло до зростання затримок у оплаті цих послуг, не дивля-
чись на зменшення рівня заборгованості відділів субси-
дій за житлово–комунальні послуги. Так, якщо з січня по 
лютий 1999 р. відбулося різке зростання рівня заборгова-
ності населення у сфері сплати за комунальні послуги з 
3480,1 до 3992,8 млн. грн., то до кінця року цей показник 
відносно плавно зріс до 5049,1 млн. грн., не дивлячись на 
те, що впродовж року заборгованість відділів субсидій ко-
ливалася біля 1163,9 млн. грн. у січні і 1108 млн. грн. у 
грудні за зростання рівня заборгованості до 1444,7 у черв-
ні [15,c.427].

Надмірна територіальна диференціація рівня життя 
гальмувала економічний і демографічний розвиток сус-
пільства, перешкоджала модернізаційним національним 
проектам. Фактично місце проживання (тип поселення, 
а також регіон проживання) багато в чому задавав рамки 
життєвого самовизначення – як можливості, так і обмеж-
увачі. Протягом 90–х років ХХ ст. в Україні спостерігалося 
посилення диференціації у оцінках населенням свого рівня 
життя залежно від місця проживання. Чим крупніший тип 
поселення, тим вище оцінювали респонденти, які мешка-
ли у ньому, своє матеріальне становище. Це пояснювало-
ся тим, що саме у великих населених пунктах, особливо 
у столиці, відбувалося накопичення фінансових ресурсів, 
торговельного і людського капіталу. Проживання у малих 
містах і особливо у сільській місцевості було одним із най-
більших та сталих факторів ризику потрапляння до групи 
бідних. Причинами відносно низьких доходів на селі і від-
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повідно високого рівня бідності сільського населення було 
хронічне безробіття, складна демографічна ситуація, низь-
ка оплата праці [2,c.212–213].

Варто також вказати на різницю у оцінках рівня жит-
тя населенням різних регіонів України. Так, найбільший 
рівень середньомісячної заробітної плати зафіксований у 
1999 рр. у Дніпропетровській (209 грн.), Донецькій (220 
грн.), Запорізькій (215 грн.) областях та у м. Київ (303 
грн.), при тому, що у Київській області цей показник скла-
дав у середньому 191 грн. А найменший – у Волинській 
(118 грн.) та Тернопільській (112 грн.) областях [15,c.416].

Незважаючи на неодноразове підвищення середній роз-
мір пенсій наприкінці 90–х років ХХ ст. становив близь-
ко 43% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і 
34% середньої заробітної плати. Частка пенсій у сукупних 
доходах пенсіонерів скоротилася до 54%, а в сільській міс-
цевості – до 38%. Тобто навіть у тих родинах, які склада-
лися лише з людей похилого віку, пенсії перестали бути 
основним джерелом доходу [1,c.155].

Формування трудової мотивації відбувалося в умовах 
старіння населення, зростання рівня смертності та по-
гіршення показників, які характеризують здоров’я нації. 
Починаючи з 1991 р. Україна посідає 1–е місце в Європі 
за рівнем смертності. Високий рівень смертності значною 
мірою зумовлений високою смертністю чоловіків працез-
датного віку, рівень якої відповідає країнам з низькими до-
ходами. Порівняно із іншими країнами Європи українці не 
лише помирають у більш молодому віці, вони також менше 
років живуть із хорошим станом здоров’я. За даними до-
слідження Світового банку, майже 13% тривалості життя 
українців супроводжує стан поганого здоров’я [18,p.7–8]. 
Такі показники здоров’я дають підстави характеризувати 
населення старших вікових груп в Україні як таке, що має 
погане здоров’я і потребує значного обсягу медичної та со-
ціальної допомоги й догляду [8,c.242].

Старіння населення в Україні вирізняється такими 
особливостями, як підвладність впливу «демографічних 
хвиль» (зумовлених наявністю періодів соціальних ката-
клізмів в історії країни), відчутна статева і територіальна 
(зокрема міжпоселенська диференціація) рівня постаріння 
населення, зумовлена значним розривом тривалості життя 
за статтю та доволі сталими регіональними відмінностями 
у перебігу демографічних процесів [9,c.24]. У динаміч-
ному аспекті відбулося сповзання системи фінансування 
охорони здоров’я України до середнього азійського зразка, 
коли контингенти населення з віко–залежною вразливістю 
здоров’я залишилися без підтримки держави у боротьбі із 
хронічними хворобами та смертю [17,c.119].

Відомо, що від умов виходу працівника на пенсію зале-
жить тривалість його трудової кар’єри. Особа мала можли-
вість вибору часу після досягнення пенсійного віку, коли 
вона виходила на пенсію. Таке рішення головним чином 
залежало від розміру заміщення доходу, який втрачався у 
результаті виходу на пенсію. У більшості індустріально 
розвинутих країн високі норми заміни трудових доходів 
пенсійними виплатами і високі податки на зарплату сти-
мулюють вихід на заслужений відпочинок. Величина ви-
плачуваних в Україні пенсій не сприяла виходу осіб пен-
сійного віку на пенсію. Зв’язок між величиною внесків на 
пенсійне забезпечення працівника протягом його життя і 
величиною сукупних пенсійних виплат йому виражається 
у формі відношення дисконтова них пенсійних виплат до 
дисконтова них внесків роботодавців і працівників. Чим 
вищою є оплата праці працівника, тим нижчим є це спів-
відношення [14,c.105].

Аномійна деморалізованість виявилася психологічною 
реакцією людей на несподівано посталу в Україні соці-
альну ситуацію, коли одна система норм і цінностей, які 
об’єднують людей у суспільство, зруйнована, а інша, нова, 
ще не сформувалася. Характерною реакцією на аномію 
стало поширення цинізму. На таку швидку і просто об-
вальну деморалізацію українського суспільства свій вплив 
справили, якщо не масові, то далеко не поодинокі прояви 
цинізму і корупції в органах державної влади та управлін-
ня всіх рівнів. За умов обвального падіння матеріального 

виробництва і масового зубожіння населення влада замість 
невпинно декларованих служіння народові й турботи про 
національні інтереси фактично перетворилася на комфорт-
ний і майже законний, хоча і явно не правовий і нетрудо-
вий засіб особистого збагачення [6,c.6–7].

Не стала виключенням у цій справі і сфера пенсійного 
забезпечення. Так, наприкінці 1999 р. було зареєстровано 
близько 100 недержавних пенсійних фондів, з яких функ-
ціонувало близько десяти. Частина з такого роду пенсій-
них фондів була нічим іншим як фінансовою пірамідою 
[4,c.16]. Тому вже у серпні 1995 р. було видане розпоря-
дження Президента України про створення спеціальної 
урядової комісії з перевірки діяльності довірчих това-
риств. Створення фінансових пірамід у системі пенсійного 
забезпечення через недержавні пенсійні фонди та інфля-
ційні процеси підірвали довіру громадян до цих організа-
цій. Більшість громадян віддавали перевагу збереженню 
заощаджень готівкою у твердій валюті або, якщо вони до-
сить багаті, утриманню коштів за межами України [3,c.52].

Таким чином, вплив вказаних чинників у організації 
пенсійного забезпечення на формування трудової моти-
вації населення України призвів до того, що переважна 
більшість осіб пенсійного віку прагнуть залишитися на 
роботі, отримуючи як заробітну плату, так і пенсію. Такий 
стан речей зумовлений низьким рівнем пенсійного забез-
печення переважної більшості українських пенсіонерів та 
невирішеністю проблеми самореалізації для цієї категорії 
населення України.

В Україні впродовж 90–х років ХХ ст. сформувалася 
стійка тенденція до якомога тривалішого продовження 
трудової діяльності особами пенсійного віку як з метою 
покращення матеріального становища, так і задля збере-
ження соціальної активності завдяки можливості саморе-
алізації при збереженні робочого місця, оскільки ні дер-
жава, ані недержавні організації не забезпечували таких 
можливостей для осіб пенсійного віку. При цьому досить 
поширеним явищем стало зазіхання на помешкання оди-
ноких пенсіонерів, приниження їх гідності через умови 
отримання матеріальної допомоги (як у деяких випадках 
і сам розмір цієї допомоги), а також труднощі із оплатою 
комунальних послуг, чий розмір наблизився до середньо-
статистичної пенсії (особливо у містах). Це призвело як до 
поширення аномійної деморалізованості населення, так і 
до створення перешкод для молодих людей у отриманні 
роботи, що, за відсутності державних програм соціальної 
адаптації людей похилого віку із підвищенням їх освіт-
ньо–кваліфікаційного рівня, стало перешкодою до запро-
вадження інноваційних технологій.
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Витоки розвитку біотехнології рослин
в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України
У статті в історичному аспекті проаналізовано розвиток біотехнології 
рослин в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України – провідній 
в Україні й широко відомій у світі науково-дослідній установі, що 
здійснює широке коло досліджень у галузі класичної та сучасної 
експериментальної ботаніки. Висвітлено особливості становлення 
і розвитку у ньому біотехнологічних досліджень від створення 
лабораторії цитофізіології і конструювання рослинної клітини до відділу 
цитофізіології та клітинної інженерії, до Відділення клітинної біології та 
інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного і до організації на його 
основі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. 
Подано інформацію про найвідоміших науковців, їхні досягнення в 
галузі біотехнології рослин у різні історичні періоди та їх внесок у 
світову біотехнологічну науку. Охарактеризовано наукову та науково-
організаційну діяльність установи.
Ключові слова: біотехнологія рослин, Інститут ботаніки 
ім. М.Г. Холодного, становлення і розвиток, культура клітин і тканин 
рослин, генетична та клітинна інженерія рослин, клітинна біологія.
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Origins of biotechnology development in plants of the M. G. 
Kholodny Instytute of Botany of NAS of Ukraine

This article analyzes the historical perspective the main stages of plant 
biotechnology as an example of the M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS 
of Ukraine, as a leading in Ukraine and globally known research institution, 
which carries out a wide range of research in the fi eld of classical and 
modern experimental botany. The peculiarities of formation and development 
in biotechnology research it on the creation and design of laboratory 
tsytofi ziolohiyi plant cell tsytofi ziolohiyi and Department of Cell Engineering, 
the Department of Cell Biology and Engineering of the M. G. Kholodny 
Institute of Botany, to the organization based on the Institute of Cell Biology 
and Genetic Engineering, NAS of Ukraine. Deals with the scientifi c history 
of the Institute, who has been through a diffi cult turbulent years. Information 
about the most famous scientists and their achievements in the industry 
in different historical periods and their contribution to the global biotech 
science. The characteristic of scientifi c and scientifi c-organizational activity 
of the institution.

Key words: plant biotechnology, M.G Kholodny Institute of Botany, 
establishment and development, plant cell and tissue culture, genetic and 
cell engineering, cell biology.
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Истоки развития биотехнологии растений в Институте 
ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины

В статье в историческом аспекте проанализировано развитие 
биотехнологии растений в Институте ботаники им. М. Г. 
Холодного НАН Украины – ведущем в Украине и широко известном 
в мире научно-исследовательском учреждение, осуществляющем 
широкий круг исследований в области классической и современной 
экспериментальной ботаники. Освещены особенности 
становления и развития в нем биотехнологических исследований 
от образования лаборатории цитофизиологии и конструирования 
растительной клетки до отдела цитофизиологии и клеточной 
инженерии, до Отделения клеточной биологии и инженерии 
Института ботаники им. М.Г. Холодного и организации на его 
основе Института клеточной биологии и генетической инженерии 
НАН Украины. Представлена информация о наиболее известных 
ученых, их достижениях в области биотехнологии растений 
в разные исторические периоды, а также их вклад в мировую 
биотехнологическую науку. Охарактеризована научная и научно-
организационная деятельность учреждения 
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