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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Н ародився 10 вересня 1946 р. в с. Мала 
Маньківка Маньківського району Чер-
каської області. У 1969 р. закінчив хіміч-

ний факультет Київського державного універси-
тету ім. Т. Шевченка. У 1967-1969 рр. – старший 
інженер сектору молекулярної біології і генетики 
АН УРСР (м. Київ), у 1971-1980 рр. –  молодший, 
а потім старший науковий співробітник Україн-
ського НДІ сільськогосподарської мікробіології, 
у 1980 р. – доцент кафедри Чернігівського філі-
алу КПІ; у 1980-1997 рр. – зав. сектору, зав. відділу, 
директор Південного філіалу Інституту сільсько-
господарської мікробіології ВНДІСГМ (АР Крим), 
у 1997 – 2000 рр. – директор Інституту сільсько-
господарської мікробіології УААН (м. Чернігів); 
у 2000-2005 рр. – директор Інституту агроеколо-
гії та біотехнології УААН, з 2005 р. – професор 
кафедри біотехнології факультету екологічної 
безпеки НАУ. З 2006 р. – завідувач відділу фітопа-
тогенних бактерій Інституту мікробіології і віру-
сології ім. Д. К. Заболотного НАН України. 

В. П. Патика – лауреат Державної премії Укра-
їни в галузі науки і техніки (2005 р.), премії Націо-
нальної академії аграрних наук «За видатні досяг-
нення у аграрній науці» (2015 р.), лауреат нагороди 

Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Ака-
демії наук Вищої школи України (2005 р.), лау-
реат премії імені Д. К. Заболотного НАН України 
(2005 р.), присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України» (2013 р.). Нагоро-
джений Почесною відзнакою Міністерства Укра-
їни з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи (2000 р.); «Знаком пошани» Мініс-
терства аграрної політики України (2001 р.); По-
чесною грамотою Президії Національної академії 
аграрних наук України (2011 р.).

Є автором понад 730 наукових праць, низки 
оглядів, проблемних статей, 21 колективної моно-
графії. Одержав 44 патенти і авторські свідоцтва,  
підготував 11 докторів та 17 кандидатів наук. Він 
є засновником «Агроекологічного журналу», а та-
кож членом редакційних колегій провідних на-
укових журналів: «Мікробіологічний журнал», 
«Физиология растений и генетика», «Вісник Хар-
ківського національного аграрного університету. 
Серія Біологія». Входить до складу спеціалізова-
них учених рад Інституту мікробіології і вірусо-
логії ім. Д.К. Заболотного НАН України та Уман-
ського національного університету садівництва.
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