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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Н ародився 24 серпня 1955 р. у с. Успенка 
Буриньського району Сумської об-
ласті у селянській сім’ї. У 1977 р. закін-

чив Харківський сільськогосподарський інститут 
ім. В.В. Докучаєва. Трудову діяльність розпочав в 
Українському науково-дослідному інституті сіль-
ськогосподарської мікробіології Південного Від-
ділення ВАСГНІЛ. Пройшов шлях від старшого 
лаборанта до директора Інституту (2003–2011 рр.; 
2014–2018 рр.). Нині очолює відділ сільськогоспо-
дарської мікробіології Інституту сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового ви-
робництва НААН. У 2018 р. удостоєний Державної 
премії України в галузі науки і техніки у складі ав-
торського колективу за роботу «Біологічно активні 
речовини мікробного синтезу в новітніх біотехно-
логіях і сучасному аграрному виробництві».

В. В. Волкогон – відомий учений у галузі 
ґрунтової мікробіології. З його ім’ям пов’я-
зано становлення в Україні нових напрямів 
у ґрунтовій мікробіології – асоціативної азотфік-
сації та біологічної дегуміфікації ґрунтів. Сьогодні 
В. В. Волкогон успішно працює в напрямах опти-
мізації процесів біологічної трансформації азоту 
і фосфору в ґрунтах та збільшення коефіцієнтів 

використання культурними рослинами діючої 
речовини з добрив за впливу антропогенних чин-
ників, досліджує особливості функціонування 
азотфіксувальних симбіозів і асоціацій.

Є автором 448 наукових та науково-методич-
них працях, серед яких 15 монографій, 28 патен-
тів. Він є головою спеціалізованої вченої ради по 
захисту кандидатських дисертацій зі спеціаль-
ності “мікробіологія”. Під його керівництвом за-
хищено 1 докторську та 10 кандидатських ди-
сертацій. За ініціативи Віталія Васильовича 
започатковано нове в Україні періодичне друко-
ване видання – міжвідомчий тематичний збірник 
„Сільськогосподарська мікробіологія”. Є керівни-
ком Програми наукових досліджень «Сільського-
сподарська мікробіологія”.

Ученого нагороджено Почесними Грамотами 
Кабінету Міністрів України (2013 р.), Національ-
ної академії аграрних наук України (2012 р., 2015 р., 
2020 р.), Почесною відзнакою «Знак Пошани» Мі-
ністерства аграрної політики України (2008 р.), 
Почесною відзнакою НААН (2007 р.), Почес-
ними відзнаками «100 років Національній академії 
аграрних наук України» (2018 р.) та «100 років На-
ціональній академії наук України» (2019 р.).
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