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СЕКЦІЯ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЗАСАД РОЗПОДІЛУ РЕСУРСНИХ ВИТРАТ В
ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ
Аннєнков І. О., Костєв В. М., Яцентій Б. Р.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Забезпечення сталого інноваційного розвитку галузей агропромислового
виробництва вимагає вагомих ресурсних витрат, що потребує постійної
оптимізації цього процесу. В свою чергу, оптимізувати вказані ресурсні витрати
можливо лише за наявності коректних методологічних засад їх здійснення,
найважливішими з яких є концептуальні засади. До числа останніх належать
поняття «інновація» та «інноваційний розвиток», а точніше – те, як ці поняття
трактуються тим суспільством, що обрало для себе метою організацію
відповідної форми розвитку власного агропромислового комплексу. В Україні
трактовки інновації та інноваційної діяльності нормативно закріплені в Законі
«Про інноваційну діяльність» та ДСТУ 31279:2005 «Інноваційна діяльність.
Терміни та визначення понять» [1, 2]. Узагальнено, згідно цих документів
(аб. 1-2 ст. 1, ст. 14-15 Закону та п.п. 1, 9 § 2 ДСТУ) інновацією вважається
будь-яке нововведення, що сприяє створенню конкурентоспроможної продукції
завдяки покращенню структури та якості виробництва при одночасному
позитивному впливі на соціальну сферу, а інноваційною діяльністю –
діяльність, спрямована на створення та реалізацію інновацій. У цілому, дані
трактовки корелюють із положеннями, викладеними в методологічному
довіднику Oslo Manual, присвяченому організації збирання та аналізу даних по
інноваціям (п.п. 146, 149 розд. 2 гл. 3), тобто – нормативно усвідомлюваний в
Україні сенс поняття «інновація» абсолютно відповідає його нормативному
усвідомленню в усіх провідних країнах світу [3].
Керуючись наведеними визначеннями, інноваційний розвиток має вважатися
таким видом позитивного розвитку (прогресу) суспільства в цілому або окремих
галузей чи пунктів здійснення певних видів суспільної праці, відтворювальна
діяльність у межах якого є переважно інноваційною. Але, не впровадження
нововведень, які сприяли б створенню конкурентоспроможної продукції завдяки
покращенню структури та якості виробництва товарів та послуг приводить до
негативного суспільного науково-технічного розвитку (регресу) або застою.
Звідси, сенс інноваційного розвитку не може міститися виключно в прийнятій на
сьогодні провідними країнами його парадигмі, оскільки вона відмінна від
парадигми науково-технічного прогресу лише акцептом на соціальну
спрямованість останнього, що, до речі, робить проблематичним врахування
інноваційним дуже наукоємний сектор мілітарних досліджень.
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Поява вказаної парадигми інноваційного розвитку пов’язана, насамперед,
«соціалізацією» економік найрозвинутіших в науково-технічному сенсі країн
світу, що відбувалася впродовж ХХ ст., тож зумовлена більш впливом
політичних ніж наукових мотивацій. Свідченням цьому є визнання в самому
Oslo Manual викладеної у ньому концепції інновацій результатом компромісів та
домовленостей між окремими експертами (п. 69, розд. 7, гл. 1). Наочним
відображенням цих компромісів та домовленостей стало ігнорування вимог до
поняття «інновація», запропонованих його автором Й. Шумпетером, замість чого
у п. 76 розд. 2 гл. 2 Oslo Manual приведені лише розглянуті цим вченим види
інновацій, та й те – в дуже спрощеному вигляді. Між тим, якщо дослідити
творчість засновника теорії інновацій більш глибоко, то під «інноваціями» він
розумів запровадження таких нововведень, що приводили до докорінних змін
сталого укладу комбінацій засобів виробництва товарів та послуг, при чому –
поза залежністю від того, ставали ці нововведення наслідками гностичної чи
емпіричної діяльності [4, с. 158–159]. Тобто, стосовно виробничих процесів (у
тому числі – в агропромисловості), інноваціями за Шумпетером були не всі
нововведення, а лише ті, що приводили до змін технологічних укладів. Але зміни
технологічних укладів, як це доведено історією, завжди провокують утворення
кризових станів, як мінімум, на період утвердження цих змін, що навряд чи
можна вважати позитивним впливом на соціальну сферу. Останній момент, через
«соціалізацію» економіки, й призвів до нівелювання в державних нормативних
актах поняття «інновація» у стосунку виробничих процесів з рівня змін
технологічних укладів до рівня впровадження нових або вдосконалення
існуючих технологій. Те ж саме стосується й сучасного нормативного
усвідомлення інноваційної продукції, організаційних рішень тощо, оскільки в
ньому первинно закладений у поняття «інновація» філософський сенс «зміни
методологій» був перетворений у «зміну методологічних підходів», що, в загаліто, різні, хоча й співзвучні, речі. Даний аспект зафіксований багатьма вченими, у
тому числі – вітчизняними, аналіз чого проведений у праці Д. І. Скворцова [5].
Тож, за сьогоденного нормативного усвідомлення категорії «інновація»
зміни технологічних укладів не є інноваціями, оскільки приводять до
ускладнень у соціальній сфері. Одночасно, навіть незначні нововведення в
промисловому виробництві, що призводять до позитивного впливу на
соціальну сферу, але кардинально не змінюють підходів до вирішуваних цим
сектором суспільної діяльності проблем науково-технічного розвитку,
вважаються інноваціями. Таким чином, сучасне нормативне усвідомлення
інновацій та інноваційного розвитку суперечить як первинно закладеному
сенсу в ці поняття, так і логіці науково-технічного прогресу, наслідком чому
стає розпорошення призначених на підтримку науково-технічного розвитку
ресурсів по безкрайньому полю вдосконалень існуючого із лише залишковою
концентрацією їх на напрямах створення кардинально нового. Однак з іншого
боку, масштаби соціальних наслідків запровадження кардинальних науковотехнічних новин відповідні масштабам останніх, чому прикладом є більш ніж
дворазове падіння обсягів промислового виробництва в українських губерніях
Російської імперії потягом 1880-х років під час тотального переходу місцевих
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підприємств від вітряного, водяного та гужового енергозабезпечення
виробничих процесів до парових машин. Тому, надбати поточну суспільну
підтримку для впровадження кардинальних науково-технічних нововведень,
зважаючи на те, що їх позитивна соціальна значущість проявиться лише у
віддаленій перспективі, і гарантованість чого більшості соціуму об’єктивно не
видна, у демократичних громадах дуже важко, якщо не неможливо. Звідси, і
запровадження в державні нормативні акти положень, які абсолютною
більшістю суспільства не будуть сприйняті, а відповідно – й не будуть схвалені
ресурсні витрати на їх впровадження, у країнах з демократичним суспільним
устроєм є проблематичним.
Отже, з розвитком демократії у провідних країнах світу проблема
ресурсного забезпечення їх інноваційного розвитку переросла із технікоекономічної у політико-економічну, однак при цьому первинна науковотехнічна сутність інновацій та інноваційного розвитку залишилася незмінною.
Дана ситуація утворює суперечність, коли, з одного боку, суспільством
затребувані кардинальні науково-технічні зміни, а з іншого – воно не готове
приймати принесений цими змінами, нехай і тимчасовий, соціальний негатив. В
умовах слабкої демократії ця суперечність не мала скільки-небудь великої
значущості, оскільки лише мізерний прошарок суспільства впливав на
прийняття остаточних рішень щодо напрямів його розвитку. Однак із
розвитком демократичних устоїв указана колізія набуває характер завади
інтенсивному науково-технічному розвитку, насамперед, через ресурсний
диктат необізнаної більшості обізнаній меншості у питанні визначення
інноваційності розроблюваних останніми проблем.
Вихід з цієї суперечності лежить у площині усвідомлення державними
інституціями, як уповноваженими суспільством управлінськими структурами,
об’єктивної невідворотності негативного соціального впливу інновацій (в
науковому, а не політичному розумінні цього поняття) на етапі їх
впровадження, зумовленого (в узагальненому сенсі) зміною звично сталого на
кардинально нове, ще не усталене. Тож, зважаючи на доволі сумнівні
альтернативи інноваційному шляху розвитку суспільства, єдиним виходом для
його підтримки є нівелювання цього впливу через запровадження державними
інституціями відповідних випереджувальних заходів. Але це вже вимагає
комплексного підходу до розробки інновацій, коли в розрахунок береться не
лише вирішення конкретної науково-технічної проблеми, а й визначення
негативних соціальних наслідків, породжених втіленням здобутих науковотехнічних результатів, що надає можливість розробити та втілити
випереджувальні заходи на їх подолання, або бодай нівелювання. Проте такий
підхід веде до значного розширення обсягів відповідних робіт, а звідси – й
ресурсних витрат на їх проведення, що без оптимізації останніх загрожує
гальмуванню інноваційного розвитку не менше ніж суперечності в
загальносуспільному та науковому усвідомленні сутності інновацій. Тому,
доцільною стає ієрархізація інновацій як за обсягами, так і за тривалістю
передбачуваних негативних соціальних наслідків, що будуть зазнані під час їх
впровадження. Завдяки цьому можливим стає розподіл відповідного ресурсного
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навантаження між суб’єктами застосування інновацій як на фазі їх
імплементації, так і під час розроблення.
Безумовно, запропонований підхід є лише пропозицією напряму
вирішення проблеми оптимізації ресурсних витрат на забезпечення
інноваційної активності, утвореної внаслідок розбіжності політичного та
наукового усвідомлень самого поняття «інновація». Він вимагає ретельного
опрацювання, критичних оцінок, а можливо – й заміни на більш ґрунтовні або
менш працемісткі у втіленні пропозиції. Але без пошуку шляхів компромісу
між сучасним суспільним сприйняттям інновацій як нововведень, що приводять
до миттєвого кардинального покращення соціальних умов та об’єктивною
реальністю настання цих кардинальних покращень лише в перспективі
тривалого та всеосяжного інноваційного розвитку, акцепт у витратах
відповідних суспільних ресурсів буде зміщений на вирішення ситуативної
проблематики науково-технічного розвитку, залишаючи вирішення його
фундаментальних питань без належного ресурсного забезпечення. А це, у
підсумку, призводить до деградації наукового потенціалу та, як мінімум,
уповільнення процесу інноваційного розвитку, оскільки хоч інновації і можуть
ставати результатом емпіричної діяльності, але, як доведено історичною
практикою, гностична – є в кілька порядків продуктивнішою.
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СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ОБІГОМ СО2 У
СИСТЕМАХ СІВОЗМІН УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Бойко П. І., Цимбал Я. С., Сербенюк В. О., Тарасенко О. А.
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
(с. Чабани Київської області)
Розроблення інноваційних аспектів стратегії оптимізації управління обігом
СО2 у системах сівозмін в Україні є одним з найбільш дієвих методів боротьби
з глобальним потеплінням. Вони забезпечують раціональне землекористування,
підвищення рівня родючості ґрунтів, покращення його фітосанітарного стану, а
також баланс викидів газу СО2 в атмосферу і його акумуляцію [1]. З цією
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метою співробітники відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях
ННЦ «Інститут землеробства НААН» виконують стаціонарні досліди на
типових чорноземах і осушених торфових ґрунтах Панфильської дослідної
станції зі встановлення ефективності різноротаційних сівозмін за різних рівнів
інтенсифікації, у т. ч. й біологічного спрямування.
Вплив ґрунтово-кліматичного потенціалу території на урожайність культур
змінюється у межах від 55 до 85%, а максимальний негативний вплив
глобальних змін клімату не перевищує 30%, мінімальне його значення
становить 15%. При збільшенні концентрації СО2 у повітрі такі культури як
пшениця, ячмінь, соняшник, рис, соя швидше ростуть і дозрівають,
забезпечуючи підвищення урожайності на 25–35%. Натомість, бур’яни у
посівах цих культур відстають у рості і розвитку. У той же час посіви
кукурудзи, сорго, цукрових буряків, проса інтенсивніше пригнічуються
бур’янами, і, як наслідок, знижують свою продуктивність. При цьому виникає
необхідність у розробленні ефективних засобів боротьби з бур’янами [2].
Суттєву частину кругообігу вуглецю у біогеоценозах становить процес
виділення СО2 із ґрунту в атмосферу («дихання ґрунту»), який характеризує
інтенсивність газообміну між ґрунтом і атмосферою. Дослідження сівозмін на
типових чорноземах засвідчили, що у посівах пшениці озимої найактивніше
виділення СО2 відбувається за органічної системи удобрення – на фоні післядії
гною – 1,50 кг/га СО2 за 1 год., а також за внесення соломи гороху на фоні
післядії гною – 1,80 кг/га СО2 за 1 год. Достатньо активно цей ґрунтовий процес
відбувався у варіанті без застосування добрив (контроль) – 1,32 кг/га СО2 за
1 год. [1]. Зниження показника біологічної активності ґрунту відмічено за
мінеральної системи удобрення під пшеницю озиму – 0,93 кг/га СО2 за 1 год.
Порівнюючи процес інтенсивності виділення СО2 з ґрунту під пшеницею
озимою і просапними культурами у варіантах за органо-мінеральної системи
удобрення, встановлено істотне його зростання у посівах сої і буряків цукрових
(у 1,5–2,0 рази) і незначне – у посівах гречки і соняшнику.
Ефективне використання осушуваних ґрунтів та спостереження за
виділенням вуглекислого газу показує вплив на характер та поглинання
елементів мінерального живлення рослин. Невеликий вміст СО2 у ґрунті є
позитивним чинником: розчиняючись у воді, він посилює розчинність
поживних речовин у ґрунті. Так у посівах трав першого року використання у
варіанті без внесення добрив інтенсивність виділення СО2 з поверхні ґрунту
становила 10,0 кг/га за 1 год. Водночас внесення мінеральних добрив
посилювало виділення СО2 на 23,7–41,2 %. У посівах трав п’ятого року
використання інтенсивність виділення СО2 була дещо меншою, порівняно з
травами першого року. За беззмінного вирощування багаторічних трав
інтенсивність виділення СО2 з кореневої системи була найвищою і становила
9,2 кг/га СО2 за 1 год. У посівах трав першого року використання цей показник
становив 6,8 кг/га СО2 за 1 год., а трав п’ятого року – 8,58 кг/га СО2 за 1 год.
Однорічні культури посилюють виділення вуглекислоти з поверхні ґрунту,
де спостерігається від’ємний баланс органічної речовини -1,84 т з 1 га.
Особливо під просапними культурами на всіх ділянках удобрення, але
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найбільше на ділянках без внесення добрив. Висока концентрація СО 2
негативно впливає на діяльність кореневої системи рослин і проростання
насіння, пригнічує біологічні процеси в торфових ґрунтах. Внаслідок
нагромадження у коренях рослин токсичних продуктів анаеробного дихання,
значно зменшується їх водопроникність, що послаблює надходження в рослину
води і поживних речовин. Так, надлишок у ґрунті СО2 знижує темпи
поглинання азоту, калію, фосфору, кальцію і магнію кореневою системою
кукурудзи і озимої пшениці. На торфових ґрунтах вміст вуглекислоти також
залежить від рівня ґрунтових вод, вологості ґрунту та об’єму ґрунтового
повітря. Збільшення концентрації вуглекислого газу в торфовому ґрунті
відбувається з підвищенням рівня ґрунтової води. Біологічна активність ґрунту
істотно залежить від набору культур у сівозмінах. Найбільше виділення СО 2 з
орного шару ґрунту спостерігається під однорічними культурами всередині
вегетації – 17 кг за 1 год. з 1 га [3]. У цей же період під травами п’ятого року
використання цей показник знижувався до 9,4–15,1 кг/год. Таким чином, зі
старінням травостою виділення СО2 набуває тенденції до зниження.
Отже, у господарствах Лісостепу України доцільно впроваджувати
динамічні 3–5-пільні короткоротаційні та 6–10-пільні довгоротаційні сівозміни
з науково обґрунтованим набором, співвідношенням і розміщенням польових
культур із застосуванням органо-мінеральної системи удобрення, що є одним із
найбільш дієвих методів боротьби з глобальним потеплінням, який сприяє
збільшенню здатності ґрунту до виведення вуглецю з атмосфери.
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ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
І.О. Бояринова
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Актуальність становлення ефективної і стійкої до трансформаційних змін
аграрної економіки і агропромислового комплексу вцілому являється незмінною
константою у формуванні конкурентоспроможної економіки держави у будьякий період її історичного розвитку. Активізація інноваційної діяльності,
впровадження новітніх технологій та засобів виробництва, їх систематичне
застосування у організаційно-економічному і технологічному процесах ведення
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сільського господарства є необхідною і безумовною умовою за для досягнення
даного результату. Окрім того, інновації відіграють вирішальну роль у
формуванні сталого розвитку сільських територій, зростанню ефективності
агровиробництва та підвищення добробуту населення загалом.
Результати дослідження про еволюцію інновацій дають підстави
стверджувати, що історичний аспект даного економічного явища закладений у
науковому доробку таких провідних вчених-економістів: М. І. ТуганБарановського
(1894–1914) [6],
М. Д. Кондратьєва
(1925 р.) [2],
Й. А. Шумпетера (1939 р.) [1] (таблиця 1)
Таблиця 1
Еволюція теорії інновацій як економічного явища (кінець ХІХ ст. –
початок ХХ ст.)
Вчений –дослідник
М. І. Туган-Барановський

М. Д. Кондратьєв

Й. А. Шумпетер

Назва наукової праці. Основні твердження
«Промислові кризи у сучасній Англії, їх причини і вплив на
народне життя» (1894 р.) Один із засновників інноваційної
теорії інновацій як економічного явища, теорії циклів
(теорії «довгих хвиль»); матеріальною базою економічного
циклу є створення нового основного капіталу.
Першочерговість у вирішенні питань економічнопромислових криз надана державній підтримці у розробці
новітніх наукових технічних і технологічних розробок і їх
впровадження у процеси виробництва
«Великі цикли кон’юнктури» 1925
Засновник теорії довгих хвиль, згідно з якою існування
економічних циклів пов’язане зі структурним оновленням
технології виробництва, що означає перехід до нових
технологічних принципів. Доведено роль технологічних і
економічних інновацій у коливанні ринкової кон’юнктури
«Бізнес-цикли» 1939
Вводить в обіг поняття «інновації» як зміни технології та
управління, нові комбінації щодо техніки і технології. Довів,
що
економічна
динаміка,
породжується
завдяки
інноваційному процесу та мотивом до пошуку та
впровадження інновацій у власне виробництво є прибуток,
який стає винагородою за нововведення.

Досліджуючи історичний аспект становлення інноваційного розвитку саме
в аграрній сфері, виокремлюємо період кінця ХІХ ст., коли питання
інноваційного розвитку вийшло на передовий план загального масштабу, і
українських земель зокрема. Комплексне вивчення даного питання, дало змогу
стверджувати, що серед з найвагоміших досягнень у даній проблематиці є
результати діяльності князя В. О. Кудашева, як одного із перших вітчизняних
дослідників, який почав використовувати новації для підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва. У 1878 р. ним було створено приватну
класичну дослідну галузеву інституцію – Кирияківське дослідне поле. Це була
перша подібна інституція не лише на сучасних українських землях, а й у
Російській імперії.
Князь першим у вітчизняній галузевій науці змінив існуючі погляди щодо
глибини обробітку ґрунту під озимину та експериментально довів переваги
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мілкого обробітку ґрунту на території Лісостепу українських земель, як
ефективного способу збереження ґрунтової вологи, провів удосконалення
технології збирання зернових культур, насамперед озимини, сформував
теоретичні та практичні підґрунтя для такої науки, як аграрна економіка,
передусім у питаннях собівартості вирощеної продукції [3, с. 8].
Слід також зазначити, що переваги запропонованого В. О. Кудашевим
підходу стали цілком очевидними в 1891 р., коли вся озимина Полтавського
дослідного поля загинула (в тій його частині, де запропоновані князем новації
не були використані), а у князя врожай досягав 119 пудів на десятину, а сходи
озимини з’явилися вже 23 вересня 1892 р. [5].
Отже, запропоновані В.О. Кудашевим та експериментально підтверджені
підходи щодо сільськогосподарського товаровиробництва через становлення
інноваційних засад в майбутньому призвели до вдосконалення системи
технологій. Тобто в діючій системі технологій доцільно було змінити загальні
управлінські підходи щодо строків сівби, глибини сівби та глибини оранки
ґрунту, технологій внесення добрив, що в свою чергу надало можливість
підвищити загальну ефективність виробництва зернових, і таким ином,
збільшити прибуток, що і є основною задачею [4].
Можна стверджувати, що історичні засади становлення інноваційного
розвитку в аграрній сфері в кінці ХІХ ст. пов’язане саме з науковопрактичними дослідженнями князя В.О. Кудашева, які були експериментально
підтверджені щодо сільськогосподарського товаровиробництва через
становлення теорії інновацій рослинництва і в майбутньому призвели до
вдосконалення системи технологій. Окрім того, отримані дані результати стали
фундаментальними для формування таких ресурсозберігаючих технологій
обробітку ґрунту, як No-till, Mini-till, Strip-till, що використовуються і є
актуальними на сучасний стан.
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Англии / М.И. Туган-Барановский. Киев.: Наукова думка, 004. 368 с.

СУЧАСНИЙ СТАН АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Бутенко Є. В., Парчук І. О.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сучасний аграрно-промисловий комплекс є важливим сектором економіки
України. У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів,
працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарстві,
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виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина
національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу
Виробничий потенціал аграрної сфери на 1998 р налічує 41,8% млн. га
сільськогосподарських угідь, з них 33, 2 млн. га ріллі.
Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на
яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту. У Білорусії та
Казахстані, наприклад, цей показник становить 13%, в Росії майже 7%, в Грузії
більше половини, Вірменії, Киргизстані та Узбекистані близько третини. Але
економічні можливості аграрного сектора України використовується не
повністю. Економічні реформи проводяться послідовно і поки що не
забезпечили підвищення ефективності і продуктивності праці.
Агропромисловий комплекс – важлива складова частина народного
господарства. Завдання АПК – забезпечити населення продуктами харчування, а
промисловість – сировиною. Це можливо за умови ефективної роботи всіх ланок,
що входять до складу АПК. Агропромисловий комплекс України – це складна
система, яка об'єднує всі галузі народного господарства, що беруть участь у
виробництві сільськогосподарської продукції і доведенні її до споживача.
Сільське господарство – одна з основних галузей матеріального виробництва,
що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною.
На її частку припадає близько 16% вартості всієї продукції матеріального
виробництва. Сільське господарство – це найбільша ланка комплексу, що дістав
назву агропромислового. До агропромислового комплексу (АПК), крім
підприємств сільського господарства, входять ще дві ланки: підприємства
заготівлі, зберігання, транспортування, переробки (харчова промисловість) і
підприємства та організації, що забезпечують інші ланки АПК машинами,
добривами, засобами захисту рослин, а також науковими розробками і кадрами.
Основна ланка АПК – сільське господарство. Ця галузь матеріального
виробництва має певні особливості. Вона значно більшою мірою, ніж
промисловість, залежить від природних чинників, кліматичних і гідрологічних
умов. У цілому в Україні сприятливі умови для всебічного розвитку сільського
господарства (назвіть їх).
Усі землі нашої держави становлять її земельний фонд. З 60,4 млн. гектарів
загальної території 42 млн. гектарів використовується сільськогосподарським
виробництвом. Структура земельних угідь має свої особливості. Більш як 30
млн. гектарів займають орні землі, близько 5 млн. гектарів – пасовища і 2 млн.
гектарів – сіножаті.
Територія країни характеризується високою зораністю і незначним
відсотком площ, зайнятих під пасовиськами та сіножатями. В Україні
проводиться певна робота щодо підвищення врожайності сільськогосподарських
культур. Велика надія покладається на меліорацію земель.
Проте дуже часто меліоративні роботи проводяться непродумано і тому замість
користі приносять шкоду. Надлишок води в посушливих районах призвів до
засолення грунтів, осушення боліт – до загибелі лісів. Нераціональне
використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин викликало значні
екологічні проблеми.
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Тваринництво є другою найбільшою галуззю сільськогосподарського
виробництва України. Воно покликане задовольняти потреби населення у
м'ясо-молочних продуктах, а також потреби легкої та інших галузей
промисловості у сировині.
Харчова промисловість є важливою частиною агропромислового комплексу. До
її складу входять галузі, підприємства яких виробляють продукти харчування, а
також мило, тютюнову, парфумерно-косметичну продукцію та ін.
Харчова промисловість об'єднує понад 40 підгалузей і виробництв.
Головні підгалузі – борошномельно-круп'яна, цукрова, м'ясна, молочна,
хлібопекарська, олійно-жирова, плодоовочева, спиртова, рибна.
У країні розвинена плодоовочева промисловість, основні підприємства якої
зосереджені в районах сировинних баз, передусім у степовій і лісостеповій
зонах. Виробляються плодоовочеві консерви, сушені овочі, варення, джеми,
компоти тощо. Потужні спеціалізовані консервні, овочесушильні підприємства
зосереджені в Криму, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Закарпатській,
Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій областях.
Агропромисловий комплекс України – складна виробничо-економічна
система, яка становить групу технологічно й економічно взаємозв’язаних
галузей народного господарства, промисловості. В його складі три основні
сфери. Перша забезпечує сільське господарство різним устаткуванням і
засобами виробництва; друга-сільське господарство; до третьої входять
заготівля, збереження й переробка сільськогосподарської продукції.
Центральна ланка АПК - сільське господарство.
Визначальною проблемою для України нині є відсутність чітких
стратегічних та тактичних пріоритетів розвитку галузей АПК. Проблема
формування стратегії і тактики надто об’ємна та дискусійна і наводить на
думку, що вона не може обмежуватись лише науковим аналізом міжнародних
стандартів та поглядів, а ще гірше – копіюванням неадаптованих механізмів.
Слід зауважити, що успішний розвиток зовнішньоекономічної діяльності
будь-якої країни без науково обґрунтованої соціально-економічної політики,
тобто стратегічних і тактичних дій держави неможливий. Свідомий вибір
механізму економічного регулювання з властивою йому структурою і
динамізмом, внутрішні та зовнішні чинники якого стають могутньою рушійною
силою процесу – важлива складова зовнішньоекономічної ситуації.
Реформування аграрного сектора економіки позитивно вплине на розвиток
сільського господарства, а підвищення добробуту народу і експортних
можливостей забезпечить належний збут продукції харчової галузі.
Джерела та література
1. Третяк А.М. Земельний кадастр XXI століття. Зарубіжні і вітчизняні погляди на
розвиток земельного кадастру. К., 1999. 115 с.
2.Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельним ресурсами в
Україна Є.В. Бутенко, СМ Зарічню. Журнал Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. №4.
2013
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СУСПІЛЬНА АГРОНОМІЯ ЯК ПЕРЕДВІСНИК ІННОВАЦІЙ ДЛЯ
ПОТРЕБ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Вергунов В. А.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Власними багаторічними дослідженнями систематизував основоположні
обставини, що привели до формалізації на початку 80-х рр. ХІХ ст.
сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації, а також
складової культури і сучасного природознавства. На даний момент їх
налічується 18. Серед них окремо виділено ствердження наприкінці 70-х рр.
ХІХ ст. суспільної агрономії або, за Є. Гловінським, «сукупність заходів, що їх
вживають або суспільні самодіяльні організації, або органи місцевої
самоуправи, або держава для піднесення агротехнічної культури» в системі
регулювання веденням вітчизняного сільського господарства. Її поява багато в
чому зобов’язана наслідкам аграрної реформи 1861 р., завдяки яким через 20
років населення країни збільшилося з 50 до 64 млн осіб, а середній наділ
зменшився на одну душу з 4,8 до 3,8 десятин, чим активізувався пошук за
державної підтримки новітніх підходів господарювання на землі у бік
збільшення продуктивності ланів і ферм. Для цього, насамперед, потрібно було
мати як кваліфікованих фахівців, так і освічених господарюючих на землі.
Сьогодні важко уявити, що в середині ХІХ ст. у країні тільки 6 млн осіб,
або 6 % населення, вміли читати й писати. За рахунок повсякмістного
відкриття, насамперед, народних училищ у 70-х рр. ХІХ ст. (800 у рік) до 80х рр. ХІХ ст. грамотність зросла до 8,7 %, а наприкінці століття досягла 28,4 %.
При цьому на селі вона за рівнем завжди залишалася на 5 % нижчою, ніж в
індустріальних центрах. Саме на освічену частину населення спрямовували свої
зусилля створені з 1864 р. в 33 губерніях Європейської частини країни земства
на підвищення добробуту своїх територіальних громад, провідним сектором
економіки яких історично було сільське господарство. За пошук його
результативності відповідав дорадчий орган – економічні ради (повітові та
губернські). З 1878 року до регуляторів на регіональному рівні долучилися
спочатку повітові, з 1888 р. – губернські, а з 1906 р. – дільничні агрономи.
Перший повітовий агроном став на службу від імені Департаменту
землеробства у Верхотурському повіті Пермської губернії. Серед перших
чотирьох губернських агрономів – П. М. Дубровський (Полтавська губернія) та
В. О. Бертенсон (Таврійська, Херсонська, Бессарабська та Подільська губернії).
Піонерами серед дільничних агрономів стали Самарський та Новоузенський
повіти Самарської губернії, а також Одеський повіт Херсонської губернії. За
даними М. В. Логгінова, якщо на 1881 р. у країні працював один повітовий
агроном, то на 1891 р. налічувалося 4 губернських, 25 повітових агрономи, 3
інструктори та один сільськогосподарський староста. З 1901-го до 1911 р.
чисельність агрономічного персоналу зросла з 240 до 1803 осіб. Тим самим за
ефективне використання бюджетних коштів у сумі 549 385 крб. під новітні
економічні обґрунтовані агрикультурні проєкти, що, без перебільшення, мали
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інноваційний характер, відповідало: 44 губернських, 222 повітових та 687
дільничних агрономів, а також 378 інструкторів, 39 спеціалістів, 443
сільськогосподарських старости, діяльність яких фінансував і регламентував
Департамент землеробства Головного управління землеустрою та землеробства.
За О. В. Чаяновим, усі вони «…прагнули спрямовувати еволюцію сільського
господарства країни в бік найраціональніших форм», а згідно з
М. М. Вонзблейном,
насамперед,
стосовно
«…дрібного
сільського
господарства…». Разом із цим, начебто на доповнення відповідно до думки,
поряд з О. Ф. Фортунатовим, ще одного із теоретиків та методологів суспільної
агрономії В. Г. Бажаєва, усі вони виконували свої функції відносно «…всіх
прошарків населення по лінії: а) земств, б) уряду, в) через навчальні заклади,
г) посередництвом сільськогосподарської статистики, д) сільськогосподарські
товариства; е) сільськогосподарську пресу…». Їх діяльність здійснювалася на
виконання шести головних завдань, а саме: 1) пропагувати серед
хліборобського населення окремі засоби поліпшення господарства; 2) навчати
національної агрокультури шляхом дорадництва в технічних і організаційних
справах; 3) організовувати допоміжні установи – склади машин, насіння,
угноєння, показові агрономічні пункти, злучні пункти, шкілки, розсадники і
т. і.; 4) провадити широкі організаційні заходи, такі як комасація, меліорація,
раціональні сівозміни; 5) обґрунтовувати економічну підставу для різних
господарських поліпшень шляхом організації постачання кредиту,
сільськогосподарської кооперації тощо; 6) поширювати агрономічні знання за
допомогою сільськогосподарських шкіл, курсів, лекцій, сільськогосподарських
виставок, дослідних станцій та ін.
Слід наголосити, що деякою мірою суспільна агрономія, так і вітчизняна
сільськогосподарська дослідна справа як галузь знань та організація проходила
один і той самий шлях становлення та розвитку. Власне, багато в чому
запозичено з Франції. Вони пройшли адаптацію в країні, сформувавши власні
особливості в структуруванні або моделі організаційної побудови за державної
підтримки. З часом остаточно сформувались їх теорія та методологія в
діяльності, яку можливо називати інноваційною. Слід наголосити, що висока
ефективність від структурування системи суспільної агрономії тільки за період
1909 – 1912 рр. збільшила спеціалізовані видатки з боку земств та уряду на
розвиток аграрного сектору країни до 1 086 230 крб. Не випадково, наголошую
на економічних чинниках подальшого розвитку від застосованого комплексу
відповідних агрономічних заходів при веденні суспільної агрономії на 1911 рік.
Саме цього року виходить у світ праця видатного німецького економіста
Йозефа Шумпетера «Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків,
капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу». Завдячуючи їй відбулося
розмежування понять «економічне зростання» та «економічний розвиток».
Останнє фактично запроваджує в теорію економічної науки інновацій або появу
нового, раніше не відомого. На підтвердження місця та ролі системи суспільної
агрономії в появі інноваційної складової галузевого дослідництва можуть
слугувати п’ять принципів їх існування, розроблених Й. Шумпетером, а саме:
1) створення нового товару, з яким споживач ще незнайомий, або нової якості
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товару; 2) створення нового методу виробництва ще не випробуваного в даній
галузі промисловості, який не обов’язково базується на науковому відкритті та
може стосуватися нової форми комерційного об’єкта – товару; 3) відкриття
нового ринку або ринку, на якому дана галузь промисловості в певній країні ще
не торгувала, незалежно від того чи існував цей ринок раніше; 4) відкриття
нового джерела факторів виробництва, знову ж таки незалежно від того чи
існувало це джерело раніше, чи воно новостворюване та 5) створення нової
організації галузі. Хоча, якщо вірити Р. М. Нурєєву, перші теоретикометодологічні підходи щодо поняття «інновація» через, так звані, промислові
(економічні) цикли увів видатний український вчений-економіст, академік
УАН, уродженець Харківщини М. І. Туган-Барановський (1865–1919). У своїй
відомій праці, що витримала три прижиттєвих перевидання «Промислові кризи
в сучасній Англії, їх причини та вплив на народне життя» (1894) він висловився
за розподіл накопичення ссудного капіталу й реально виробничого капіталу. На
його думку промисловий цикл – первісний, а торговий – другорядний і його
матеріальною основою є періодичне створення нового основного капіталу або
того, що сьогодні має назву – інновація. Щодо циклів розвитку – то ця ідея
найшла своє продовження в роботах учня Михайла Івановича
М. Д. Кондратьєва (1892–1938), які в подальшому стали класичними в
економіці і отримали назву «цикли Кондратьєва».
Серед вдалих інноваційних проєктів кінця ХІХ ст., що вийшли із лона
суспільної агрономії, слід виділити відпрацювання агрономом Московської
губернії В. Г. Бажаєвим системи травосіяння як ефективного заходу боротьби з
посухою та підвищення продуктивності полів. З цією метою ним розроблено
унікальне ярославське чотирипілля з восьмипільною сівозміною та так звана
волоколамська сівозміна. Вона знайшла своє застосування не тільки в
Європейській частині країни, а й в азійській.
Стосовно українських земель не може не привернути до себе увагу
організація зусиллями суспільної агрономії піщано-яружних робіт у Волинській
губернії, починаючи з осені 1907 року, на площі 16 589,75 десятин. Згідно з
відомостями Ф. С. Ефетова, вони проводились протягом 1908–1909 років у
Рівненському,
Луцькому,
Овруцькому,
Ковельському,
ВолодимирВолинському, Кременецькому, Дубенському та Островському повітах шляхом
висадки шлюги. Для цього після широкомасштабного обстеження пісків,
незважаючи на заперечення більшості селян, завдячуючи зусиллям відповідних
чинів, відряджених Департаментом лісівництва, були використані можливості
20 розсадників губернії, в яких виростали 32 млн древесних сіянців і саджанців
(у т. ч. 29 млн сосни). За період 1907–1912 рр. ними було засаджено 2 780
десятин літучих пісків. Не менше ефективно й інноваційно працювали діячі
суспільної агрономії регіону по закріпленню 681 яруги, починаючи з 1910 року.
Таким чином, економіка розвитку, або інноваційний підхід, ще до
ствердження як поняття через систему суспільної агрономії, починаючи з 70-х
років ХІХ ст., успішно формувала свої принципові підходи та методи в
діяльності, в основі яких лежали напрацювання, насамперед, галузевих
дослідницьких інституцій та окремих вчених.
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НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАСІННИЦТВА
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Вожегова Р. А., Влащук А. М., Дробіт О. С.
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук
України (м. Херсон)
Система насінництва півдня України побудована на науковій основі, яка
забезпечує швидке розмноження та впровадження у виробництво нових сортів
с.-г. культур, виготовлення сортового насіння в кількості, необхідній для
забезпечення сівби та створення страхових фондів. В ринкових умовах
сьогодення основою ефективного господарювання є використання інтенсивних
технологій вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на
використанні високопродуктивних сортів та раціональному застосуванні
оптимальних елементів технології.
На даний час у виробництві використовують сорти пшениці озимої та
ячменю з потенціалом урожайності 9-11 т/га, рису – 8-10 т/га, гібриди
кукурудзи – 12,5-14,0 т/га, сорти сої – 3,5-5,0 т/га. Великий асортимент олійних,
овочевих, баштанних та інших культур. Натомість урожайний потенціал сортів
і гібридів реалізується недостатньо, у межах 55-60% від можливого. Причин
такого становища чимало, серед них – структура посівів, порушення технології
вирощування та інші фактори виробництва.
В Херсонській області організація насінництва здійснюється згідно з
законом України: “Про насіння і садивний матеріал”, введеним 20.01.2003 р.,
який включає основні положення по виробництву, реалізації та використанню
насіння, правові відношення між виробниками і споживачами насіння. Згідно
даного закону виробництвом і реалізацією сортового насіння мають право
займатися фізичні і юридичні особи, які за своїми виробничими можливостями
відповідають вимогам державної атестації та занесені в “Державний Реєстр
виробників насіннєвого матеріалу“ Міністерства Аграрної політики та
продовольства України.
Інститут зрошуваного землеробства НААН – єдина в Україні наукова
установа, де створюють сорти та гібриди для зрошуваного землеробства. В
інституті проводять роботу зі селекції пшениці озимої, сої, люцерни,
кукурудзи, бавовника, томатів. Науковцями установи створено та на сьогодні
внесено до Держреєстру виробників насіннєвого матеріалу 12 сортів м’якої та 3
сорта твердої пшениці озимої, які стійкі до вилягання та обсипання,
характеризуються високою якістю зерна; 15 сортів сої, 10 сортів люцерни, 14
гібридів кукурудзи, 2 сорта бавовника, 7 сортів томатів.
Виробництво добазового та базового насіння, його розмноження і
реалізація Інститутом ведеться згідно Закону України « Про насіння і садивний
матеріал» та Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». Насінницька
робота будується на основі «Положення про відділ первинного та елітного
насінництва науково-дослідної установи України» від 24 червня 1993 р., де
відображені функціональні обов’язки співробітників та система ведення
насінництва у всіх ланках. Відділ насінництва надає як методичну, так і
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практичну допомогу дослідним господарствам, узгоджує план з виробництва та
реалізації насіння, розміщення посівів в полях сівозмін, регулярно оцінює стан
посівів, бере участь в сортових прополках, проведенні апробації. У відділі
займаються науковою роботою з удосконалення технологій вирощування с.-г
культур в богарних умовах та на зрошуваних землях. Дослідження проводяться
згідно існуючих методичних рекомендацій.
Насінницька документація ведеться на належному рівні. Насінницькі
посіви розміщуються по кращих попередниках, не порушуючи сортової
агротехніки вирощування добазового та базового насіння. На період перевірки
мається журнал обліку руху насіння, журнал видачі супровідних документів на
насіння, книга історії полів, акти апробації добазового, базового та
сертифікованого насіння. Культура землеробства, рівень насінницької
агротехніки та стан насінницьких посівів сільськогосподарських культур
відповідає умовам необхідним для вирощування, доробки та доведення його до
посівних кондицій з подальшою реалізацією. На всіх насінницьких посівах
проводять видові і сортові прополки, вибракування на полі сімей, які мають
відхилення від типовості сорту за морфологічними та фенофазами; лабораторне
бракування нащадків за типовістю та продуктивністю, на проведення яких у
лабораторіях складені відповідні акти. Документація по первинному
насінництву ведеться згідно вимог, на належному рівні. Якість насіння,
використаного для власних посівів та реалізації іншим науково-дослідним
установам відповідає ДСТУ 4138-2002.
Якість насіння, що використовують для посіву підтверджена: при купівлі
базового – сертифікатом та атестатом на насіння (виданий інститутом –
оригінатором сорту); сертифіковане – посвідченнями про кондиційність. Аналіз
проводить Херсонська районна державна насіннєва інспекція. Добазове, базове
та сертифіковане насіння надається в зашитих та з етикетками мішках, які
зберігаються на піддонах у спеціалізованих складських приміщеннях і
відповідають вимогам державних насіннєвих стандартів.
Інститут та його дослідні станції та господарства згідно Закону „Про
насіння і садивний матеріал” мають паспорти на виробництво і реалізацію
оригінального, елітного та репродукційного насіння, заключають ліцензійні
договори з інститутами – оригінаторами, які надали право на виробництво і
реалізацію елітного та репродукційного насіння, по таких культурах як пшениця
озима, ячмінь озимий та ярий, картопля, соняшник, просо, ріпак, горох.
Інститут та його дослідні господарства проводять реалізацію добазового,
базового та сертифікованого насіння насінницьким господарствам, які занесені
до Державного реєстру виробників насіннєвого матеріалу, а також іншим
господарствам різних форм власності для власних потреб.
Таким чином система насінництва Херсонської області заснована на науковій
основі, що забезпечує швидке розмноження та впровадження в виробництво
нових сортів с-г. культур; вирощування насіннєвого матеріалу в кількості,
необхідній для проведення посівної кампанії та створення страхових фондів.
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ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ АГРОКОМПАНІЇ
Гассаб О. В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Організаційна культура агрокомпанії, як і культура в її загальному
значенні є складним суспільним феноменом, який відіграє значну роль у
життєдіяльності людини: праця, побут, дозвілля, спосіб життя, політичні та
релігійні переконання, рівень толерантності і .т.п., як окремої особистості, так і
суспільства загалом, менталітет тісно пов’язані з рівнем розвитку культури [1].
Організаційна культура відноситься до глибинної структури організації
(Денісон, 1996), яка ґрунтується на цінностях, нормах та установка, які властиві
членам організації. Тобто, організаційна культура має справу із абстракціями.
Згадані вище цінності, норми та установки можуть бути не визначеними, тобто
вони не обговорюються в організації, але вони існують негласно. При цьому всі
члени організації дотримуються їх у взаємодії між собою, в першу чергу, подруге, при взаємодії із партнерами та клієнтами. Можемо зробити висновок, що
організаційна культура впливає на поведінку людей в організації, а, інколи, на
цінності та установки, які співробітник приймає в організації, переносить їх у
своє життя – інтериорізує. Наприклад, агрокомпанія має корпоративну традицію
відвідувати та допомагати дитячим будинкам, чи притулкам із бездомними
тваринами, і людина починає цим займатися не тільки у рамках корпоративного
життя, а і приватного, долучаючи до цієї ініціативи і своє оточення.
В залежності від стадії розвитку організації та рівня розвитку організаційної
та корпоративної культури, в будь-якому випадку, компанії властива плинність
персоналу. Плинність персоналу в організації – це процес руху кадрів в
організації, який обумовлений незадоволеністю працівників елементами
виробничої ситуації або незадоволеністю власника (адміністрації) виробничою
поведінкою працівника. Плинність кадрів характеризується коефіцієнтом
плинності кадрів, який визначається як співвідношення чисельності чи кількості
працівників, звільнених за прогули та інші порушення трудової дисципліни, за
станом здоров'я і за власним бажанням до середньоспискової чисельності
працівників. Дуже часто коефіцієнт плинності кадрів ми розраховуємо за певний
звітній період у компанії, найчастіше це місяць, квартал або рік.
Плинність кадрів, у тій чи іншій мірі, властива кожній компанії, тому
процес набору, відбору та відбору персоналу у великих організаціях
відбувається постійно. Формуючи потребу в новому персоналі, враховуємо
рівень плинності кадрів за попередні періоди, а також перспективи і цілі
компанії (квартальні, річні).
На якість підбору персоналу впливає велика кількість чинників, як зі
сторони організації, так і зі сторони пошукача, – того, хто шукає для себе нове
місце роботи. Зі сторони компанії на якість підбору персоналу будуть впливати
такі чинники, які будуть пов’язані із особливостями компанії, наприклад, бренд
роботодавця, рівень розвитку організаційної культури, сфера діяльності
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компанії; а також, чинники, які будуть пов’язані саме із виконуваною роботою,
наприклад, рівень заробітної платні, особливості функціоналу, особливості
умов роботи, соціальний пакет.
Важливим елементом в процесі підбору персоналу виступає якість роботи
спеціалістів або спеціаліста із підбору персоналу, який відповідає за підбір, набір
та відбір кадрів. Спеціаліст з роботи з персоналом має бути кваліфікованим,
знати усі елементи організаційно та корпоративної культури компанії та вміти
правильно провести оцінку вакансії та кандидатів на дану вакансію.
Відбираючи персонал на певну посаду, варто звертати увагу не тільки рівень
кваліфікації кандидата, а і на особистісні якості, наприклад, особливості
професійного спрямування та професійного самовизначення – якщо це перше
місце роботи, – це буде ключовим елементом при прийнятті рішення; на
стресостійкість, комунікабельність, готовність до навчання, толерантність. Варто
зазначити, що якість професійної підготовки та особливостей професійного
самовизначення і розвитку професійно важливих якостей спеціалістів із підбору
персоналу теж має високий рівень впливу на ефективність підбору персоналу і
показник плинності кадрів [2].
Особливості організаційної та корпоративної культури компанії
безпосередньо чинить вплив на рівень задоволеності працею, на плинність
кадрів у компанії. Особливості роботи та професійної майстерності, високий
рівень розвитку професійно важливих якостей і soft skills у спеціалістів із
підбору персоналу забезпечує певний рівень персоналу компанії, який готовий
розділити корпоративні цінності та йти вперед разом з компанією.
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ІДЕЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ЯК ЗАСАДНИЧИЙ
ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Голікова О. М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України (м. Київ)
Державний біотехнологічний університет (м. Харків)
Основоположник теорії інновацій австрійсько-американський економіст та
історик економічної думки Йозеф Шумпетер (1883–1950 рр.) у роботі «Теорія
економічного розвитку» (1912 р.) досліджував інновацію (нові комбінації) як
засіб підприємницької діяльності з метою отримання прибутку [1, с. 169–170].
Сучасні західні економісти вживають цей термін для позначення переходу від
потенційних науково-технічних розробок (інтелектуальної діяльності) до
реального прогресу, втіленого у нових продуктах, технологіях або соціальних
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послугах. У дослідженнях вітчизняних учених поняття «інновація» укоренилось
за часів переходу від командно-адміністративної економіки до ринкової.
На сьогодні в літературі представлено понад три десятки визначень
терміну «інновація», загальний аналіз яких дозволяє об’єднати їх у три групи.
До першої відносяться визначення, які ототожнюють інновацію з
нововведенням, новизною в широкому сенсі. У межах другої групи інновація
розглядається як результат творчого процесу, що виявляється у створенні нової
продукції, технології, новизні у сфері управління тощо. Третя група об’єднує
визначення, які вивчають інновацію як упровадження нових продуктів і
технологій, що якісно відрізняються від попередніх аналогів. Спробу
узагальнювального визначення терміну «інновація» здійснив професор
В. О. Іванов. Він розглядає інновацію як комерціалізацію наукових знань, що
отримали втілення у вигляді нової або удосконаленої продукції, техніки,
технології, нових форм організації виробництва та управління тощо – усього
того, що приносять різного роду ефекти [2, c. 54].
Сьогодні ідея комерціалізації наукових знань охоплює різні сфери людської
діяльності – від будь-якого виробництва до організаційно-управлінських та
соціально-екологічних структур. Але зародилась вона на межі ХVIII–ХІХ ст. у
сільському господарстві, коли практичне застосування природничих наук
дозволило зменшити марні витрати та скерувати землеробську працю на
досягнення очікуваного успіху (хоча сільське господарство дотепер залишається
однією з найбільш ризикованих галузей економіки).
Найбільш виразно ідея комерціалізації наукових знань виявилась у
діяльності перших галузевих закладів вищої освіти, які водночас були центрами
наукової роботи. Зокрема, у діяльності найстарішої в Європі Академії
сільського господарства «Георгікон», яку 1797 р. заснував граф Д. Фештетич
(1755–1819 рр.) в угорському місті Кестхей на південно-західному краї озера
Балатон. Завдяки застосуванню професійних методів управління навіть під час
наполеонівських воєн цей загальнодержавний заклад аграрної освіти
демонстрував невпинне зростання, а після 1815 р. середньорічне збільшення
продуктивності становило 16 % [3]. Нову еру в сільськогосподарській освіті та
науці відкрив А.-Д. Теєр (1752–1828 рр.). Йому належить одне з найперших
визначень поняття «сільське господарство». У роботі «Основи раціонального
сільського господарства» (1709–1712 рр., у 4-х т.) він зазначив: «Сільське
господарство є промисловість, що має метою отримати дохід або гроші шляхом
створення (а іноді й у подальшому – оброблювання) рослинних і тваринних
речовин» [4]. Ідея комерціалізації наукового знання була покладено в основу
діяльності Філотехнічного товариства, засновником якого 1811 р. виступив
В. Н. Каразін. Це товариство було другим після Харківського університету
великим проєктом, реалізованим В. Н. Каразіним на Слобожанщині. Згідно із
статутним документом Філотехнічне товариство мало приносити членам
об’єднання 6 % річних «очевидного прибутку» на придбані ними акції за
рахунок прибутковості зразкових господарств [5]. Ця ідея, висловлена
В. Н. Каразіним 1811 р., хронологічно співпадає з висновком А.-Д. Теєра про
сільське господарство як промисловість, метою якої є отримання доходу. За
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словами Д. І. Багалія, маєток В. Н. Каразіна дуже був схожий на
сільськогосподарський інститут з лабораторіями, дослідними полями,
бібліотекою і метеорологічною станцією [7]. Від державних мужів
В. Н. Каразін мав лише моральну підтримку, а тому в цілому справа не
отримала широкого розвитку і принесла її ініціатору великі фінансові збитки.
Ідея щодо «досягнення передбачуваної у землеробській промисловості цілі, яка
полягає у можливому прирощенні чистого прибутку» була визначена за мету
діяльності Агрономічного інституту в Маримонті за Статутом 1835 р. [6].
Надалі керівники галузевих ЗВО уникали прямої актуалізації поняття «чистий
прибуток» у статутних документах, і говорили про підготовку практичних
агрономів, здатних управляти великими маєтками та запроваджувати в них
поліпшене господарство за власними програмами.
Джерела та література
1. Шумпетер, Йозеф Алоиз. Теория экономического развития: (Исследование
предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры).
Москва: Прогресс, 1982. 455 с.
2. Иванов В. А.
Методологические
основы
инновационного
развития
агропромышленного комплекса. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции,
прогноз. 2008. № 2. С. 50–59.
3. Kincses Katalin Mária. Kurucz György. Keszthely grófja Festetics György. Az
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA). URL: http://epa.oszk.hu/
00000/00018/00028/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2013_3_914-919.pdf
4. Вергунов В. А. Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської
дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ ст. – початок ХХІ ст.). Дис. ... д-ра
іст. наук : 07.00.07. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 100.
5. Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактированные проф.
Д. И. Багалеем / Издание Харьковского университета. Харьков: Тип. и литография
М. Зильберберг и С-вья, 1910. С. 174–394.
6. Багалей Д. И. Просветительская деятельность Василия Назаровича Каразина.
Харьков: Тип. Адольфа Дарре, 1893. С. 15.
7. Устав (Положение) института, утвержденный 13 (1) октября 1835 г. ДАХО. Ф. 669.
Оп. 3. Од. зб. 16. Арк. 1.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОЛОГІЗАЦІЇ В ОРГАНІЧНОМУ
ЗЕМЛЕРОБСТВІ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Голубенко О. В.
Одеський державний аграрний університет МОН України (м. Одеса)
Інтенсивне сільськогосподарське виробництво ХХІ ст. акцентує увагу на
масовому використанні засобів хімізації, водночас негативні наслідки від їх
застосування призводять до порушення екологічної рівноваги природних
агроландшафтів України та посилення ерозійних процесів, що на сьогодні
досягли найвищого рівня в світі. Тому, в сучасних умовах
сільськогосподарського виробництва великого значення набуває впровадження
екологічно збалансованих сівозмін альтернативної біологічної системи
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землеробства з ефективним насиченням, розміщенням та співвідношенням
сільськогосподарських культур [1]. Зростає біологічна роль сівозмін у
підвищенні рівня родючості ґрунту, покращенні фітосанітарного стану,
охорони навколишнього середовища. Сівозміни зумовлюють агрономічну
стратегію в ефективному використанні землі; пов’язують у єдиний комплекс
системи удобрення, обробітку ґрунту тощо. Вони є біологічним чинником
боротьби з ґрунтовтомою, бур’янами, шкідниками і збудниками хвороб,
сприяють раціональному землекористуванню [2].
Не можна переоцінити значення сівозмін як основи впровадження
інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Нині
концепція органічного землеробства набула особливої актуальності, вона
передбачає підсилення принципу альтернативності за рахунок біологічних
складових, які можуть компенсувати негативний вплив інтенсивного
виробництва сільськогосподарської продукції на її якість і навколишнє
середовище [1]. Важливе місце в інноваційних технологіях органічного
землеробства належить застосуванню елементів біологізації. Зокрема, сучасних
біодеструкторів післяжнивних рослинних решток, які сприяють зростанню
рівня родючості ґрунтів і відновленню ґрунтової мікробіоти, а також
підвищують урожайність сільськогосподарських культур та продуктивність
сівозмін у цілому [2]. Сучасні біодеструктори післяжнивних рослинних решток
адаптовані до різних ґрунтово-кліматичних умов України та технологій
вирощування сільськогосподарських культур.
Вагоме значення має застосування сучасних біодеструкторів післяжнивних
рослинних решток при вирощуванні основної сільськогосподарської культури
України – озимої пшениці, особливо у посушливих умовах Південного
Степу [3]. Вони забезпечують: прискорене органічне розкладання
післяжнивних
рослинних
решток;
збагачення
ґрунту
цінними
мікроорганізмами; м’яке очищення ґрунтів від збудників хвороб; профілактику
зараження сільськогосподарських культур в осінньо-зимовий період
патогенами; покращення фітосанітарного стану ґрунту і польового біоценозу;
фіксацію у ґрунті молекулярного азоту та мобілізацію фосфору і калію;
покращення структури ґрунту та відновлення його природної родючості.
Мінералізація органічної речовини є результатом роботи ґрунтових
мікроорганізмів, які використовують післяжнивні рослинні рештки як
енергетичний матеріал, розкладаючи їх на більш прості сполуки, зокрема
вуглеводи. Частину цих вуглеводів ґрунтові мікроорганізми перетворюють у
вуглекислий газ та воду, а інша частина є безпосередньо матеріалом для
синтезу їх клітин [4]. У процесі життєдіяльності бактерії та гриби продукують
органічні кислоти, вітаміни, антибіотики, ферменти, які містять низку
потрібних сільськогосподарським культурам поживних елементів. Після
відмирання мікрофлори ґрунт збагачується біогенними елементами та
біологічно активними речовинами. Органічні речовини перетворюються на
мінеральні елементи живлення в доступній для сільськогосподарських культур
формі. Продукти життєдіяльності мікроорганізмів, а також не остаточно
деструктовані органічні речовини конденсуються, поповнюючи запаси гумусу.
Таким чином, інтенсивність розкладання післяжнивних рослинних решток і
гумусоутворення безпосередньо залежить від активності мікробіоти у ґрунті.
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Такі інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур,
зокрема пшениці озимої, забезпечують вдвічі швидше розкладання рослинних
решток та в 4–5 разів зниження кількості патогенної мікрофлори [5]. Вже через
6–9 місяців ґрунт поповнюється мінеральним азотом, вивільненим з
післяжнивних рослинних решток і мікроорганізмів, а через 1 рік збагачення
гумусом сягає 1 тис. кг/га. Крім того, частина мікроорганізмів може фіксувати
азот з атмосфери, а інші бактерії та гриби швидше починають використовувати
вивільнений мікроорганізмами азот.
Отже, застосування інноваційних технологій із використанням сучасних
біодеструкторів для розкладання післяжнивних рослинних решток є важливим
елементом біологізації в органічному землеробстві, особливо при вирощуванні
основної сільськогосподарської культури у посушливих умовах Південного
Степу України – пшениці озимої
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА:
КУРС НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Грицаєнко Г. І., Грицаєнко І. М.
ДВНЗ «Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного» (м. Мелітополь Запорізької області)
В теперішній час актуальною є думка про те, що «… подолання кризи в
сільському господарстві, розвиток ринкової економіки, продовольча безпека
неможливі без відповідного розвитку логістики та ефективних інвестицій у
технічне оснащення сільськогосподарського виробництва» [1, c. 11], що
обумовлює своєчасність та перспективність обраної теми дослідження.
Аналіз інвестиційної діяльності агротоваровиробників свідчить про суттєві
системні проблеми, які накопичувались впродовж багатьох років. Однією з них
є інвестиції в оновлення технічного озброєння, хоча «…недостатнє
забезпечення аграрного виробництва сільськогосподарською технікою
перешкоджає своєчасному виконанню необхідних технологічних операцій і
призводить до значних втрат врожаю» [2, c. 30].
Обґрунтування
доцільності
та
ефективності
інвестицій
в
сільськогосподарське виробництво потребує еколого-соціо-економічного
узгодження, тому необхідно, щоб принципи сталого розвитку стали головним
курсом в інвестиційному проєктуванні аграрного виробництва. Сталий
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розвиток передбачає узгодження економічних, соціальних та екологічних
інтересів населення країни, тому в рамках проведення комерційного
(маркетингового), технічного, екологічного, інституційного, соціального,
фінансового, економічного видів аналізів та аналізу ризику (традиційних етапів
розробки реальних інвестиційних проєктів) необхідно їхні результати тісно
пов’язувати з глобальними цілями сталого розвитку, до яких належать
екологічний баланс зовнішнього середовища, соціальний розвиток спільноти, а
також економічне процвітання суспільства та країни в цілому(рис. 1).
Вважаємо актуальною тезу, що «…в сучасних умовах, які
характеризуються вкрай недостатнім рівнем фінансових можливостей
переважної більшості не тільки підприємств та організацій, але й регіонів та
сфер економічної діяльності країни, існує нагальна потреба в пошуку нових
джерел фінансування природоохоронних заходів, серед яких необхідно
виділити «зелені» облігації та «зелені» кредити для бізнесу» [4, c. 10, 11]. Крім
цього, «… Україні необхідна активна інвестиційна політика, яка б мала систему
стратегічних і тактичних цілей, а також оцінку необхідних ресурсів для їхнього
досягнення» [5,
c. 86].
Безумовно,
«…
залученню
інвестицій
в
енергоефективність сприятиме надання державних гарантій, спрощення
укладання лізингових угод і надання фінансових преференцій» [3, c. 12].
Сьогодні, як ніколи, «... необхідно поступово розвивати інститути – функції,
інститути – правила, а також інститути – організаційні одиниці» [6, c. 243], що
сприятиме активізації інноваційної діяльності в аграрній сфері.

Екологічний баланс

Соціальний прогрес

Аналіз ризику

Економічний аналіз

Фінансовий аналіз

Соціальний аналіз

Інституційний аналіз

Екологічний аналіз

Технічний аналіз

Комерційний аналіз

ЕТАПИ РОЗРОБКИ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Економічне
процвітання

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Рис. 1. Зв'язок етапів розробки проєктів з цілями сталого розвитку ( розроблено
авторами на основі власних досліджень)

Перспективами досліджень є розробка механізму регулювання
інвестиційного проєктування, впровадження підсумків наукових досліджень у
практику реалізації аграрних інвестиційних проєктів.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
Грицаєнко І. М., Грицаєнко Г. І.
ДВНЗ «Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного» (м. Мелітополь Запорізької області)
Інвестиційно-інноваційний розвиток більшості вітчизняних підприємств
аграрного сектору економіки не дає змоги ефективно здійснювати фінансовогосподарську діяльність. Саме тому важливим є створення відповідних умов
для покращення інвестиційних можливостей аграрних підприємств, що
сприятиме підвищенню економічної ефективності сільськогосподарського
виробництва, а також забезпеченню розвитку сільських територій.
Системний підхід є послідовністю дій, яка забезпечує встановлення
структурних зв'язків між окремими елементами системи, що вивчається, тому
інвестиції в інноваційний розвиток аграрного виробництва необхідно
розглянути як систему взаємопов’язаних елементів (рис. 1).
ІНВЕСТИЦІЇ
Власні кошти

Позикові кошти

Залучені кошти

Інститути

Наукове забезпечення

Підприємництво

ІННОВАЦІЇ
Рис. 1. Головні елементи системи інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного
виробництва [6, c. 244]

Так, підсистему «Інвестиції» можна розглядати як сукупність джерел
фінансування (власних, позикових та залучених коштів), підсистему
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«Інновації» – відповідно як головні чинники забезпечення (інститути, наукове
забезпечення, підприємництво). Вважаємо, що дослідження інвестиційноінноваційного розвитку аграрного виробництва доцільно здійснювати в розрізі
цих підсистем і елементів.
Необхідно підкреслити, що «подолання кризи в сільському господарстві,
розвиток ринкової економіки, продовольча безпека неможливі без відповідного
розвитку логістики та ефективних інвестицій у технічне оснащення
сільськогосподарського виробництва» [1, c. 11]. Особливо гостро постає проблема
технічного оснащення, тому що «недостатнє забезпечення аграрного виробництва
сільськогосподарською технікою перешкоджає своєчасному виконанню необхідних
технологічних операцій і призводить до значних втрат врожаю» [2, c. 30].
Досвід розвинених країн свідчить про те, що «… залученню інвестицій …
сприятиме надання державних гарантій, спрощення укладання лізингових угод
і надання фінансових преференцій» [3, c. 12]. Крім цього, орієнтуючись на
засади сталого розвитку, необхідно враховувати, що «… в сучасних умовах, які
характеризуються вкрай недостатнім рівнем фінансових можливостей
переважної більшості не тільки підприємств та організацій, але й регіонів та
сфер економічної діяльності країни, існує нагальна потреба в пошуку нових
джерел фінансування природоохоронних заходів, серед яких необхідно
виділити «зелені» облігації та «зелені» кредити для бізнесу» [4, c. 10, 11].
Аналіз динаміки та структури капітальних інвестицій у сільське, лісове та
рибне господарства свідчать про проблеми, для вирішення яких «… Україні
необхідна активна інвестиційна політика, яка б мала систему стратегічних і
тактичних цілей, а також оцінку необхідних ресурсів для їхнього
досягнення» [5, c. 86]. Крім цього, «для досягнення мети – розвитку
інноваційної діяльності в аграрній сфері на основі формування та забезпечення
раціонального функціонування відповідних інститутів – необхідно поступово
розвивати інститути – функції, інститути – правила, а також інститути –
організаційні одиниці» [6, c. 243].
Перспективами подальших досліджень є розробка організаційно-економічного
механізму збільшення інвестиційного потенціалу аграрного виробництва за
рахунок позикового капіталу, що стимулюватиме інноваційний розвиток у
довгостроковій перспективі.
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ПОШИРЕННЯ АГРАРНОЇ ОСВІТИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. ЗА
СПРИЯННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ГУБЕРНІЇ НА ПРИКЛАДІ ШКОЛИ П. І. ПРОКОПОВИЧА (1775-1850)
Демиденко Н.М.
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Під час проведення реформування освіти у сучасній Україні, у тому числі і
аграрної, зростає актуальність вивчення прогресивного досвіду не лише
зарубіжних країн, а і вітчизняного досвіду. Відомо, що після реалізації реформ
60-70 рр. ХIХ ст., рівень аграрної освіти у Російській імперії, включаючи
українські землі, значно підвищився. Так, 14 липня 1864 року було затверджено
«Положення про початкові народні училища». Унаслідок цього розпорядження
фактично була ліквідована церковна монополія на освіту, а приватним особам і
організаціям надана можливість відкривати приватні навчальні заклади. Чимало
середніх навчальних закладів утримували земства. Опікуючись змістом
навчання, земства також постійно збільшували кошти на будівництво
навчальних закладів (із 1871 до 1895 р. фінансування зросло у 6 разів).
Але ще до проведення реформ другої половини ХIХ ст., на Чернігівщині
успішно у першій половині ХIХ ст. функціонувала приватна школа, яка
надавала аграрну освіту. Школа бджільництва відкрилась у 1827 році з
ініціативи поміщика-дворянина, випускника Київської академії Петра
Прокоповича
та
при
підтримці
Московського
Імператорського
сільськогосподарського товариства.
Набір до Школи П. Прокоповича проводився через Міністерство
державних маєтностей, яке тоді опікувалось сільським господарством. Щорічно
в усі губернії департаментом сільського господарства надсилались квоти
прийому юнаків до школи. Сільські старшини складали списки із
«благонадійних» хлопців та надсилали їх у волосні правління. Звідти списки
подавались до департаменту сільського господарства. Отримавши відповідний
дозвіл із департаменту, волосний голова видавав розпорядження щодо
забезпечення учнів одягом та відповідними інструментами.
Навчальний процес у школі бджільництва ускладнювався тим, що під час
рекрутського набору учнів могли забрати на службу посеред навчального року.
Та П. Прокоповичу, звернувшись до палати державних маєтностей, вдалося
домогтися заборони з 1848 р. включати до рекрутських списків учнів Школи
під час їх навчання [1, с. 21].
Працевлаштуванням випускників Школи займалось Міністерство
державних маєтностей, виясняючи наявність вакантних місць у приватних
господарствах. Волосні управління були зобов’язані після працевлаштування
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учнів подавати у департамент сільського господарства звіт про діяльність та
поведінку випускників Школи. Так, наприклад, Шаповалівський волосний
голова у 1851 році надсилав характеристику до Борзенського окружного
управління державних маєтностей характеристику на випускника школи
Прокоповича Кіндрата Сергієчка: «Вашему Высокоблагороднейшему
Волостному правлению имею честь донести: 1-е, что обучившийся в школе
Прокоповича крестьянский мальчик казенный крестьянин Кондрат Сергиенко
находится в нынешнее время в селе Высоком; 2-е, поведения он хорошего; 3-е,
занимается пчеловодством; 4-е, ожидания Министерства относительно занятия
его удовлетворительно высокой степени, что можно видеть из прилагаемой
ведомости о занятиях его» [2, арк.6].
Після смерті Петра Прокоповича школою опікувався його учень і
послідовник Степан Великдан. При фінансовій скруті школи він був змушений
у 1874 році звернутися до земства за допомогою. Нажаль гласні Чернігівських
губернських земських зборів відмовилися фінансово підтримувати школу
бджільництва, не дивлячись навіть на підтримку цього унікального навчального
закладу управляючим п. Рожновським, який у своїй палкій промові називав
школу П.ПРокоповича «единственным памятником науки пчеловодства в
нашем отечестве» [3, с. 235]. Своєю відмовою гласні Чернігівських губернських
зборів фактично поставили крапку в її існуванні.
Отже, успішна діяльність школи бджільництва залежала не лише від
подвижницької діяльності її засновника, а також активної і послідовної
державної підтримки.
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БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО
РОЗВЕДЕННЯ ВИДІВ РОДУ TRICHOGRAMMA
Дрозда В.Ф.1, Потопальський А.І.2, Ляска Ю.М.3
1,3
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК
2
Інститут оздоровлення і відродження народів України
1,3
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Загальновідомо, що серед біологічних засобів захисту рослин, біля 80 %
серед усього фонду, припадає на долю трихограми. Її наукова біографія та
практичне значення забезпечують дослідження, що проводяться в більш ніж 100
країнах світу. Така величезна популярність виду пояснюється її господарським
значенням, як виду, самиці якого паразитують яйця біля 200 видів комах, серед
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яких домінують лускокрилі фітофаги. Відпрацьована технологія масового
промислового розведення трихограми в багатьох країнах світу. В Україні на
сьогодні функціонує понад 60 біолабораторій, які спеціалізуються на розведені
та використанні яйцеїда-трихограми. Чисельними науковими дослідження
відпрацьовані складові елементи технології, що забезпечують досить високий
рівень отримання високожиттєздатних стартових популяцій паразита, як
складової частини інтегрованих технологій захисту агроценозів.
В той же час, такі складові елементи технології, що забезпечують високий
рівень життєздатності, залишаються не до кінця вивченими. Мова йде про спектр
показників, що забезпечують мотиваційну активність промислових культур
трихограми, рухову активність імаго та пошукову здатність самиць не тільки в
лабораторних умовах, але і в агроценозах. Тривала доместикація культури –
розведення в режимі інбридингу за тривалих константних умов температури та
вологості повітря, фотоперіоду, призводить до незворотних наслідків – втрати
важливих природних інстинктів, що супроводжуються генетичними аномаліями.
Відомі традиційні прийоми оздоровлення лабораторних культур шляхом пасажу
через яйця природних господарів – листогризучих та підгризаючих совок, а
також згодовування імаго вуглеводневої дієти. Ці прийоми тільки частково
вирішують цю складну проблему.
Наші багаторічні дослідження ґрунтувалися на тому, що види роду
трихограма – типові -r стратеги на вісі r – та K-континууму, зі специфічною
репродуктивною функцією самиць. Оогенез функціонує у проовігенному режимі з
вираженою лінійною циклічністю. Це означає, що додаткове живлення імаго не
супроводжується суттєвим збільшенням реальної плодючості. Нами
запропоновані різні режими дієти для імаго на вуглеводневій основі з додаванням
нативних та модифікованих РНК та ДНК, їх аналогів та попередників вилучених
із молок лосося. В результаті від 25,6 до 32,4 % зростала реальна плодючість
самиць, котрі характеризувалися вираженою руховою активністю та пошуковою
здатністю яєць фітофагів. В результаті прижиттєвого препарування гонад самиць
трихограмами встановлено, що оогенез функціонував у циклічному режимі і
самиці характеризувались тривалим процесом яйцекладки. У складі
запропонованої оригінальної технології, прийоми оздоровлення лабораторних
культур паразита, шляхом збору з незайманих екосистем диких видів популяцій
трихограмами, шляхом відлову їх на паперові картки з наклеєними яйцями совок.
У подальшому, після фізіологічного моніторингу та сепарації проводили
вилучення гіперпаразитів та особин уражених ентомопатогенами, і тільки після
цього природні популяції доповнювали в лабораторні культури ентомофагів. Як
результат, відбувалося часткове оздоровлення культури з оновленням їх
генофонду та гетерогенності. Подальші наші дослідження показали цілковиту
доцільність використання цього прийому з врахуванням результатів розселення
лабораторної культури в агроценози.
Польові дослідження з використанням трихограми проводили на посівах
кукурудзи шляхом авіаційного розселення безпілотними літальними апаратами
типу Р-100 та шляхом експонування на рослини паперових карток з наклеєними
паразитованими яйцями зернової молі.
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Технологічні параметри – норми, строки та кратності розселення
трихограми визначали внаслідок візуального та інструментального моніторингу
агроценозів. Феромоніторинг дозволив встановити початок та тривалість
масового льоту імаго стеблового метелика та листогризучих совок, отже і їх
яйцекладки. Підсумкова ефективність паразитування яєць промисловими та
природними популяціями ентомофагів оригінальної технології становила 79,4–
88,6 %. Встановлено, що реалізація запропонованої технології гарантує високий
рівень господарської ефективності не тільки за типових стандартних умов, але і
за умов непередбачуваної дії стресових факторів як біогенної так і
антропогенної природи. Таким чином, фактор якості біоматеріалу є
визначальною характеристикою його ефективності.
Цілком очевидно, що запропоновану технологію доцільно реалізовувати
перш за все у складі систем вирощування кукурудзи цукрової та розлусної,
продукція якої використовується у дитячому та геродієтичному харчуванні. Це
є складова частина органічних технологій. Значна частина технологічних
зусиль припадає на галузь захисту культури від комплексу комах-фітофагів,
серед яких домінують лускокрилі види – листогризучі та підгризаючі совки, а
також стебловий кукурудзяний метелик. Їх поширення та розвиток
спостерігається впродовж вегетаційного періоду і вимагає використання
хімічних інсектицидів, як в період цвітіння культури, так і формування урожаю.
Прийоми у складі технологій органічного рослинництва повністю виключають
використання хімічних інсектицидів. Важливою складової запропонованої
технології є і те, що це вітчизняні інтелектуальні та технологічні напрацювання,
які передбачають створення і функціонування біолабораторій в Україні, що
забезпечує зайнятість значної кількості висококваліфікованих працівників.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
НА РОЗВИТОК МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Івко В. В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Розвиток економіки є основним чинником активних та пасивних процесів
та перетворень, які відбуваються у суспільстві та сприяють його прогресивному
руху. Такий поступ є визначальним для трансформаційного процесу, з’явлення
науково-технологічних новацій, еволюційних змін у громадському суспільстві.
В той же час, саме малі та середні підприємства виступають тими фокусгрупами, які можуть сигналізувати дослідникам про динамічний показник
економічного розвитку країни.
У 2019 році (до початку пандемії COVID-19 в Україні та світі) доля малих
та середній підприємств становила 99,8 % від загальної кількості суб’єктів
господарювання. При цьому 96% з них належали до категорії
мікропідприємств. На малі та середні підприємства припадало 63% усіх
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робочих місць, створених усіма категоріями бізнесу в Україні, і 49 % доданої
вартості в секторі.
Малі та середні підприємництва аграрного сектору України постійно
існують у складних соціальних та економічних умовах. Теперішня ситуація
характеризуються наслідками подолання третьої хвилі економічної кризи в
Україні, до якої окрім загальносвітових тенденцій (враховуючи також
пандемічну кризу, спричинену поширенням коронавірусної інфекції) додаються
фактори анексії території та тривалий військових конфлікт на сході держави.
Для прикладу, за результатами 2019 року представники малого та
середнього бізнесу, в тому числі і аграрного сектору, найбільшими
перешкодами в розвитку вважають: складність або невизначеність
законодавства; корупція; низька купівельна спроможність споживачів; брак
фінансових ресурсів; складність адміністрування податків; брак кваліфікованої
робочої сили.
Для реагування на такі виклики громадянське суспільство для допомоги
державі та місцевим органам влади генерує ініціативу щодо самоорганізації і
створення недержавних форм управління життєдіяльністю. Основна мета таких
організацій – забезпечення задоволення потреб населення, в тому числі, у
підвищенні ефективності діяльності малого та середнього бізнесу.
Проведений аналіз тематичної української та зарубіжної літератури
дозволяє констатувати, що статус громадських організацій в українській науці
визначений нечітко. Віддаючи належне тому факту, що за останні десятиліття,
особливо після Революції Гідності 2013 року, незаконної анексії Криму та війні
на Донбасі, необхідність більш глибокого вивчення цього феномену значно
зросла, більшість науковців продовжують розглядати громадські організації
переважно лише як інструмент впливу суспільства на державу.
Значно менше уваги приділяється дослідженню неурядових організацій
саме як інституту економічного життя суспільства. Економічні функції
неурядових організацій розглядаються в більшості через призму їх взаємодії
бізнесом у ролі отримувача допомоги та додатковий неосновний фактор
створення робочих місць. Такий підхід є однобоким і може розглядатися одним
зі складових (далеко неосновним) етапом процесу, на якому громадські
організації можуть долучитися до нього і вплинути на характер його протікання.
Якщо конкретизувати інструменти і механізми взаємовідносин
недержавних організацій, та політично-економічних інститутів суспільства у
системі «Влада – Бізнес – Громада», можна стверджувати, що їх взаємодія
поширюється на: вплив на процес прийняття рішень через участь у засіданнях
консультатично-дорадчих структур; впровадження спільних ініціатив щодо
підвищення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності;
проведення семінарів, круглих столів, присвячених питанням відстоювання
інтересів малого та середнього бізнесу; громадські слухання, консультації та
просування реалізації державою громадських ініціатив; залучення експертів,
аналітиків, громадських діячів, науковців до роботи державних органів для
формування передумов щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єктів
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підприємницької діяльності та покращення бізнес-клімату в країні; інші методи
державно-громадської взаємодії.
В останні роки усі вищеперелічені інструменти, як і багато інших, достатньо
широко використовуються у векторі «Влада – Громада» сучасної системи.
Вивченню внутрішніх механізмів цих та інших інструментів взаємодії
різноманітних форм самовираження громадянського суспільства із
представниками малого та середнього бізнесу в Україні має бути присвячена
додаткова увага наукової спільноти.
Ефект, який різноманітні форми самовираження громадянського
суспільства можуть мати на покращення діяльності бізнесу, наслідки їх
взаємодії є малодослідженими. Попри значний внутрішній потенціал, вони
використовуються мало або неефективно. Виправлення такого дисбалансу є
надзвичайно актуальним і багатообіцяючим.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Кабанець В. М., Бордун Р. М., Шматенко Р. М.
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України
(с. Сад, Сумський район, Сумська область)
Аграрний сектор є потужною експортоорієнтованою галуззю національної
економіки України та відіграє значну роль у забезпеченні позитивного
зовнішньоекономічного торгового балансу. При цьому, впровадження
інновацій відчутно впливає на ефективність процесу виробництва
сільськогосподарської продукії суб’єктами аграрного ринку, виводячи його на
якісно новий рівень, що робить аграрний бізнес однією з найбільш вагомих
рушійних сил вітчизняної економіки.
На сьогоднішній день у сфері сільського господарства застосовуються 8
типів інновацій [1, с. 94]:
- біологічні (нові сорти і гібриди сільськогосподарських рослин, нові
породи, типи тварин і птиці, створення рослин і тварин, стійких до хвороб і
шкідників, несприятливим факторам навколишнього середовища);
- технічні (використання нових видів техніки і обладнання);
- технологічні (нові технології обробки сільськогосподарських культур,
нові технології в тваринництві, науково-обумовлені системи землеробства і
33

тваринництва, нові ресурсозберігаючі технології виробництва і зберігання
сільськогосподарської продукції, екологізація землеробства);
- хімічні (нові добрива і їх системи, нові засоби захисту рослин);
- економічні (нові форми організації, планування і управління, нові форми
і механізми інноваційного розвитку підприємства);
- соціальні (забезпечення сприятливих умов для життя, праці і відпочинку
сільського населення);
- інновації в менеджменті (нові форми організації і мотивації праці, нові
методи ефективного управління персоналом);
- маркетингові – (вихід на нові сегменти ринку, удосконалення якості
продукції та розширення асортименту, нові канали розподілу продукції).
Аналізуючи рівень юридичного забезпечення біологічних інновацій
необхідно відмітити, що селекційні досягнення галузі рослинництва
регулюються низкою нормативно-правових документів, а саме: Законами
України «Про охорону прав на сорти рослин», «Про насіння і садивний
матеріал», «Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні
нових сортів рослин» та низкою урядових постанов. Поряд із цим, селекційні
досягнення галузі тваринництва регулюються, головним чином, лише Законом
України «Про племінну справу у тваринництві», тобто можна констатувати
факт про відсутність загального рівня нормативного регулювання біологічних
інновацій, що стосуються галузі тваринництва.
Галузь вітчизняного машинобудування у сфері сільського господарства
опирається на Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу», але фактичне
переважання зарубіжної техніки на вітчизняному ринку свідчить про
відсутність комплексних дієвих системних заходів з боку держави для розвитку
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
Технологічні інновації не мають під собою підґрунтя у вигляді спеціально
затвердженої нормативно-правової документації, і регулюються, головним
чином, Законами України «Про інноваційну діяльність» та «Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні», тому актуальним питанням є
законодавче забезпечення розвитку вітчизняних нанотехнологій в аграрній сфері.
Хімічні інновації, що включають в себе розробку нових ефективних та
фінансово доступних для сільськогосподарського товаровиробника добрив,
засобів захисту рослин, на сьогоднішній день не забезпечені ефективною
державною правовою підтримкою, що стосується також і соціальних інновацій
які повинні бути спрямовані на вирішення соціальних та культурних потреб
сільських громад.
Інновації економічні, маркетингові та в менеджменті мають виключно
локальну сферу дії в конкретних межах, що визначаються безпосередньо
інноваційно орієнтованими суб’єктами аграрного ринку, тому вони повинні
бути орієнтовані на правову підтримку місцевими органами влади.
Наведена інформація свідчить про недостатність в Україні ефективних
комплексних економіко-правових механізмів стимулювання інноваційної
діяльності в агропромисловому виробництві та про вкрай низький рівень
реалізації плану заходів, що були передбачені Концепцією реформування
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державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки, тому правове
регулювання діяльності в аграрній сфері не повною мірою задовольняє потреби
інноваційного розвитку суб’єктів вітчизняного аграрного ринку.
Ефективність законодавчої бази щодо регулювання будь-яких суспільних
відносин залежить не від кількості прийнятих законів, нормативно-правових
актів тощо, а від якісного їх застосування – максимального швидкого, повного
та справедливого.
Таким чином, створення сприятливих умов для сталого високоефективного
інноваційного розвитку сфери сільського господарства шляхом формування
дієвого механізму на основі комплексних взаємопов’язаних організаційноправових, економіко-господарських, соціальних та інших заходів, має стати
орієнтиром та пріоритетом державної аграрної політики, що сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності як вітчизняних сільськогосподарських
товаровиробників, так і в цілому агропромислового комплексу на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАПЛАВИ Р. УДИ
Казюта О.М.
Державний біотехнологічний університет (м. Харків)
Заплавні території в межах нашої планети займають майже 3% поверхні
суходолу. На теренах СНД заплавні ґрунти займають площу 57,5 млн. га, на Україні
– 1,4 млн. га. Переважна площа заплав знаходиться на теренах Лісостепу [1].
Ці території відіграють важливу роль у природоохоронній, лікарняній,
тваринницькій, сільськогосподарській та інших галузях промисловості.
В межах заплавних територій відзначається значне біогенне та абіогенне
розмаїття, що пов’язано з розташуванням цих земель на перехресті численних
транспортних шляхів та значною строкатістю умов самих заплав. Саме завдяки
такому розмаїттю використання заплавних територій може представляти
істотний інтерес.
Розвиток високопродуктивного скотарства в умовах сьогодення не можливий
без створення міцної кормової бази. Найкращими природними кормовими
угіддями є високопродуктивні заплавні луки. У зеленому кормі, сінажі,
трав’яному борошні містяться всі необхідні елементи живлення та вітаміни.
Заплава просторово диференціюється на частини, що різняться між собою за
властивостями порід, рельєфом, глибиною поширення підземних вод, рослинністю
та ґрунтами. Завдяки такій строкатості є можливість організувати «зелений
конвеєр» забезпечення тварин їжею при використанні пасовищ або сіножатей.
Дослідження фітопродуктивності заплавних територій проводилися на
теренах різних частин заплави р. Уди басейну Сіверського Дінця, що
знаходиться в межах Чугуївського району Харківської області.
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В межах прируслової частини, яка є найвищою серед частин заплави,
рельєф представлений витягнутим валоподібним утворенням, що досить часто
поділяється на окремі гриви потоком води. Ця частина заплави безпосередньо
розташовується обабіч річища і тому алювій тут представлений піщаними
відкладами. Через це в межах даної частини заплави утворюються бідні на
елементи живлення ґрунти лучного ряду. Рослинний покрив є також збідненим.
Він представлений: кореневищевими злаками (стоколос безостий, пирій
повзучий і куничник наземний). Крім злаків, на прирусловій заплаві
зустрічаються також деякі представники різнотрав’я, наприклад представники з
сімейства зонтичних. З бобових – звичайна люцерна (Medicago falcata)
Проективне покриття трав не перевищує 80 %. Але ця частина заплави перша
звільняється від води під час повені. І тому рано на весні може стати
початковою зоною випасання худоби.
На теренах центральної частини заплави – найширшого утворення в межах
заплави – рельєф вирівняний, мілкогорбкуватий завдяки поширенню купин
біогенного походження чи мілких бугрів, що сформувалися завдяки
привнесенню відкладів річковою водою. Негативні форми рельєфу
зустрічаються рідше, вони представлені старичними озерами та болотами –
результатами процесів меандрування річища на прикінцевих етапах їх
існування. Іноді такі озера і болота можуть утворювати ланцюжки або каскади
– результат переривчатості надходження значних обсягів води у річку. В межах
даної частини заплави алювій формується з пилуватих часточок, які досить
часто можуть бути гумусованими. Ґрунтовий покрив центральної заплави
представлений лучним алювіальним ґрунтом супіщаного складу. Цей ґрунт є
високородючим, ґрунтові води розташовуються не глибоко – 1,0-1,5 м. Тому в
цих умовах створюються високопродуктивні сіножаті та пасовища. Трав’яниста
рослинність тут складає різнотравно-бобово-злакову асоціацію зі значним
процентом проективного покриття. Рясно представлено різнотрав’я – дзвіночки
і лютики, герань лучна і свербига, смолка і гвоздика. Чимало також і бобових –
різні види конюшини (лучна, гібридна, повзуча, гірська та ін), мишачий
горошок, чина лучна, лядвенець рогатий та ін. Є, звичайно, і злаки, причому
різноманітність їх набагато більше, ніж на прирусловій заплаві. Види злаків теж
інші – тимофіївка лучна, вівсяниця лучна та ін. Рослинність має близький
доступ до вологи що істотно підвищує потенційну продуктивність пасовищ.
Території цієї частини заплави можна використовувати для забезпечення
тварин кормами більшу частина вегетативного періоду до настання сильної
посухи і інтенсивного «вигорання» травостану.
В межах притерасового зниження, яке розташоване нижче від рівня
центральної заплави приблизно на 0,5 м, рельєф представлений низкою
улуговин, що зайняті болотами. Алювій притерасся складається з мулуватих
часточок, через що формуються ґрунти важкого гранулометричного складу зі
значною водоутримувальною здатністю та проблемами у водопропусканні.
Ґрунтовий покрив складають болотні ґрунти. Трав’яниста рослинність
представлена осоковими та різнотрав’ям. У трав’яному покриві велику роль
відіграють рослини низинних боліт – великі осоки, таволга в’язолисна, очерет
звичайний та інші. Бобових зазвичай немає. Із злаків широко поширена щучник
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(Deschampsia caespitosa) – рослина з грубими жорсткими листям, яке майже не
поїдається худобою. Різнотрав’я на притерасній заплаві представлено не рясно.
Тут зустрічаються тільки такі рослини, які добре переносять сильно зволожений
ґрунт. Проективне покриття сягає 75-85 %. Цю територію доцільно
використовувати у періоди посухи, коли біомасу формують гідрофільні рослини.
Кількість надземної фітомаси закономірно збільшується від прируслової
частини заплави р. Уди (1,3 т/га) до притерасової (2,7 т/га).
Виявлено, що заплавним територіям притаманна висока продуктивність
фітомаси. Тому ці території доцільно використовувати як природні сіножать чи
пасовища, застосовуючи екологічно-безпечні технології. Навіть у посушливі
роки заплавні території гарантують отримання значної й якісної фітомаси за
рахунок порівняно високої зволоженості ґрунтів.
Джерела та література
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ПОЖНИВНІ РЕШТКИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ГУМУСУ В
ОРНИХ ҐРУНТАХ
Казюта А.О., Фоменко В.Є.
Державний біотехнологічний університет (м. Харків)
Сьогодні у світовій спільноті ґрунтознавців найбільше приділяють увагу
питанню втраті гумусу з ґрунту [1-4]. В Україні 23 типи ґрунтів і 1147 їхніх
видів. Найбільшу площу серед них займає чорнозем (Chernozems). У нашій
державі знаходиться 26,5 млн. га чорноземних ґрунтів (що складає 6,7%
світових запасів чорноземів).
По всій території України широко розповсюджена дегуміфікація ґрунтів до
цього призводить розораність ґрунтового покриву. Наразі більшість площ
чорноземних ґрунтів знаходяться у сільськогосподарському використанні, про
що свідчать дані держгеокадастру. В Україні розораність є однією з найвищих у
світі і сягає трохи більше за 54%. При цьому розораність деяких областей
складає 90%. Це призводить до деградаційних процесів серед яких чільне місце
посідають водна та вітрова ерозії.
Також у зв’язку з інтенсифікацією землеробства, мінімізації внесення
органічної речовини до ґрунту виникає інша гостра проблема – спалювання
рослинних решток. Безліч господарств виправдовують спалення тим, що
заорювання стерні є трудомістким та дорогим агрозаходом. При цьому спалювання
призводить до істотного зменшення кількості ґрунтових організмів та до вигорання
органічної частини ґрунту – гумусу (специфічного найбільш родючого
поверхневого шару). Все це призводить до зменшення потенційної родючості,
втраті врожайності у майбутніх роках та підсилює процес деградації ґрунтів.
Ще одним вагомим наслідком спалювання рослинних решток є посилення
і так розвинутого парникового ефекту, який обумовлено надходженням в
атмосферу парникових газів (СО2, СН4 та NO2).
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Сільськогосподарські ґрунти – основне джерело парникових газів у
аграрному секторі. Обсяг емісії закису азоту найбільш пов’язаний з внесенням
добрив (органічних та мінеральних).
За результатами діяльності сільських господарств велика кількість
органічних решток залишається на поверхні ґрунту, або ж спалюється, що
призводить до збільшення викидів СО2 в атмосферу.
У рослинних рештках міститься велика кількість вуглецю (до 40%) –
основи життєдіяльності ґрунтової біоти. Вони є джерелом гумусу – основи
родючості ґрунтів, їжею для мікроорганізмів та складової їх білкових тіл.
Отже, солома виступає чудовим джерелом гумусу та фіксатором вуглецю у
ґрунті. Для скорочення викидів парникових газів одним з кращих варіантів
виступає депонування вуглецю в ґрунті, тому що при раціональному
використанні ґрунту, він має потенціал до довгострокового зберігання вуглецю
(секвестрації) та має ключове значення для пом’якшення наслідків зміни
клімату та зменшення процесів дегуміфікації ґрунтів.
За результатами наших досліджень, які ми проводили у модельованих
оптимальних умовах за температури +26-28˚С та при вологості 60% повної
вологоємності за усіма варіантами спостерігається приріст загального гумусу. Так
при компостуванні озимої пшениці за 60 діб приріст загального гумусу складає
0,69% і становить 6,93% від контролю – 6,24%. У варіанті з ярим ячменем приріст
загального гумусу склав 0,53% з показником 6,77%. Приріст загального гумусу у
варіанті з кукурудзою на зерно становить 0,69% з показником – 6,93%. Для
варіанту з соняшником приріст загального гумусу склав 0,91% та становить
7,15%. У варіанті з соєю приріст загального гумусу від контролю становить у
0,79% з показником 7,03%. На 1,30% складає приріст загального гумусу від
контролю у варіанті з багаторічними травами і відповідає значенню 7,54%.
Отже, нашими дослідженнями доведено, що заорювання пожнивних
решток сільськогосподарських культур сприяє депонуванні та секвестрації
вуглецю у ґрунті у складі новоутвореного гумусу. Це явище позитивно впливає
в цілому на родючість ґрунту, що пов’язане зі зменшенням процесів
дегуміфікації, та зменшенням викидів в атмосферу СО2 яке утворюється якщо
пожнивні рештки залишаються на поверхні ґрунту.
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ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОСНОВНОГО
ОБРОБІТКУ ТА УДОБРЕННЯ НА ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ
Кирилюк В. П., Кричківський В. М., Ковальчук Н. В.
Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту
кормів та сільського господарства Поділля НААН,
(с. Самчики, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
Чорноземи України мають високу природну родючість, але їх тривале
інтенсивне використання призвело до зниження якісних показників. Для
отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур необхідно
встановити їх оптимальні параметри, що особливо важливе сьогодні, коли
відбувається перехід агропромислового комплексу на інноваційні технології з
одночасними змінами кліматичних умов.
Оптимізація ґрунтової родючості великою мірою залежить від системи
обробітку ґрунту. Він є найвпливовішим фактором зміни його агрофізичних
показників – щільності, твердості, вологопроникності тощо. Можна стверджувати,
що механічний обробіток ґрунту торкається всіх сторін життя рослин [1, 2, 3].
На Хмельницькій державній сільськогосподарській дослідній станції
впродовж 1989-2018 років у стаціонарному досліді вивчали вплив різних
систем основного обробітку ґрунту та удобрення на якісні показники ґрунту та
продуктивність сільськогосподарських культур. Дослідження проводили в 10пільній сівозміні (1989-2000 рр.) з таким чергуванням культур: горох, пшениця
озима, буряки цукрові, ячмінь з підсівом, конюшина, пшениця озима, буряки
цукрові, кукурудза на силос, пшениця озима, кукурудза на зерно; 5-пільній
сівозміні (2001-2008 рр.) з наступним чергуванням культур: горох, пшениця
озима, буряки цукрові, гречка, ячмінь та в 4-пільній (2009-2018 рр.), де
висівали: сою, ячмінь ярий, гірчицю білу, пшеницю озиму. Агротехніка
вирощування культур – загальноприйнята для зони Лісостепу, де принципом
єдиної відміни прийнято не глибину, а спосіб (систему) розпушення ґрунту.
Схема досліджуваного основного обробітку ґрунту включала наступні системи:
полицева (контроль), де виконували щорічну оранку плугом ПЛН-3-35 на
глибину 20-27см (залежно від необхідної під культуру), плоскорізна –
щорічний основний обробіток плоскорізом КПГ-2-150 на 20-27см, чизельна –
плугом чизельним ПЧ-2,5+ПСТ-2,5 на 20-27см, мілка дискова – дисками БДТ-7
на 10-12 см, мінімальна (з 2009 року) - дисками БДТ-7 на 6-8 см.
З 2009 року дози добрив під культури були такими: за традиційної системи
удобрення (мінеральної, фон 1) – N60Р60К60, за нової системи удобрення (органомінеральної, фон 2) – солома попередника + N10/т соломи + N30Р30К30. Ґрунт –
чорнозем опідзолений, середньосуглинковий. Вміст гумусу – 2,62-3,12%,
загального азоту – 0,150-0,163%, рухомих фосфатів – 12,5-19,61 і калію – 6,5-7,2
мг на 100 г ґрунту, рН (сольове) – 6,0-6,5. Розміщення ділянок – систематичне.
Облікова площа ділянок – 40 м2, повторність досліду – чотириразова.
Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками [4, 5].
Агрометеорологічні умови характеризувались істотним відхиленням від
середньо-багаторічних показників, як за кількістю опадів, температурним
режимом, так і їх розподілом у період вегетації, що мало певний вплив на
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щільність ґрунту, але, в цілому вплив досліджуваних факторів спостерігався
стабільно. За роки досліджень відмічена тенденція у бік зростання як кількості
опадів, так і температур.
У результаті багаторічних досліджень виявили, що під впливом тривалого
застосування принципово різних систем основного обробітку ґрунту
відбуваються певні зміни його агрофізичних показників. Ґрунт має свою
природну, властиву лише йому, щільність, до якої він повертається з моменту
штучного ущільнення при сівбі культур, покращити її можна тривалим
обробітком та залишенням для удобрення побічної продукції (соломи). Також
відмічено, що на показники щільності впливають погодні умови, особливо
посушливі та спекотливі дні, коли щільність ґрунту, особливо верхнього шару,
дещо зростає. Так, як обємна маса даного ґрунту є підвищеною, порівняно до
оптимальних показників для всіх сільськогосподарських культур, можна
передбачити, що це є однією із причин значного недобору урожаю. Втім, це
теми окремих досліджень. Ґрунт після штучного ущільнення чи розпушення з
часом повертається до своєї природної, рівноважної, властивої лише йому,
щільності. Природна щільність досліджуваного типу ґрунту є високою, що
вкрай несприятлива для всіх сільськогосподарських культур. Найнижчою
щільність орного шару ґрунту була за чизельної системи основного обробітку
на обох фонах удобрення. Тривалий обробіток, а особливо чизельний та органомінеральне удобрення побічною продукцією (соломою) зменшували щільність
ґрунту та покращували його якісні показники. За дискового та плоскорізного
обробітків щільність ґрунту залишалася високою, з дещо кращими показниками
за органо-мінерального удобрення. Дослідження різних систем основного
обробітку ґрунту на фоні мінерального та органо-мінерального удобрення
потрібно продовжити, що вкрай необхідно сьогодні, коли відбуваються різкі
кліматичні зміни.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Коваленко Н. П.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
На початку ХХІ ст. екологізація аграрного виробництва становила
складний, об’єктивно закономірний процес, який зумовлювався змінами
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сучасної парадигми розвитку світового господарського комплексу у напрямі
забезпечення сталого функціонування глобальної економічної системи з
урахуванням екологічних викликів та загроз. Ефективність системних
перетворень у цьому напрямі значною мірою залежала від комплексу заходів
національного, регіонального та міжнародного спрямування, що сприяло
формуванню екологічно безпечних основ розвитку кожної складової аграрного
виробництва [1, с. 66]. Для України у цьому контексті доцільним стало
впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих аграрних технологій,
дотримання вимог екологічної безпеки при використанні водних та земельних
ресурсів, розвиток виробництва екологічно чистої продукції.
У цей період екологізація аграрного виробництва в Україні пов’язувалась з
інноваційною діяльністю і розглядалась як невід’ємна складова його розвитку
із застосуванням системи екологічно-економічного управління на державному
рівні [2, с. 106]. Вирішення проблеми екологізації аграрного виробництва із
впровадженням інноваційних технологій сприяло вирішенню важливих завдань
суспільства. Зокрема, формування позитивного іміджу країни, сприяння у
забезпеченні сталого розвитку аграрного виробництва, створенні сприятливого
середовища життєдіяльності для майбутніх поколінь. Сутність інноваційної
діяльності в аграрному секторі полягала у розробленні та впровадженні в
аграрне виробництво нових прогресивних методів ведення господарювання.
Вони відрізнялися різноманіттям регіональних, галузевих, функціональних,
технологічних і організаційних особливостей. Зокрема, значною тривалістю
процесу розроблення та переважно високоефективним характером інновацій,
ключовою роллю науково-дослідних установ у процесі розроблення інновацій,
а також врахуванням ґрунтово-кліматичних умов [3, с. 97].
Потрібно відмітити, що під інновацією потрібно розуміти новостворену
або удосконалену конкурентоспроможну технологію, продукцію чи послугу, а
також організаційно-технічне рішення виробничого характеру, що істотно
поліпшує якість аграрного виробництва. Інноваційною є технологія, що
розроблена на основі новітніх наукових знань, які за своїми технологічними
характеристиками відповідають рівню найкращих світових стандартів в
аграрному виробництві і є спроможними забезпечити передові позиції на
світовому ринку наукоємної продукції [4, с. 45]. Аграрною інновацією є
нововведення, яке реалізують з метою забезпечення стабільного та
розширеного відтворення аграрного виробництва.
Важливим процесом стала реалізація в господарській практиці результатів
досліджень і розроблень у вигляді нових аграрних технологій у землеробстві,
рослинництві, ґрунтознавстві, насінництві, механізації та тваринництві.
Зокрема, створення стійких до хвороб, шкідників та несприятливих ґрунтовокліматичних умов сортів рослин, продуктивних порід і видів тварин та птиці,
нових видів добрив та засобів захисту рослин і тварин, методів профілактики та
лікування тварин і птиці, біотехнологій, які забезпечували отримання
високоякісної, корисної продукції, що має оздоровчий та профілактичний
ефект [5, с. 343]. До аграрних інновацій належать нові технічні засоби і
технології обробітку ґрунту, очищення та зберігання сировини; технології
41

ресурсозбереження і енергозбереження та екологічні інновації, які
забезпечують підвищення продуктивності аграрного виробництва, мінімізацію
витрат і гарантують екологічну безпеку навколишнього середовища.
Узагальнюючи різні підходи до визначення екологізації аграрного
виробництва, можна виділити їх спільні ознаки. Зокрема, екологізація повинна
розглядатись як певний процес дій, заходів, за допомогою яких відбувається
управління природокористуванням, а також спрямовуватись на покращення
якості довкілля. Екологізація є складовою інноваційної діяльності, яка
спрямовується на покращення якості та безпеки життя людей. До основних
принципів екологізації необхідно віднести пріоритетність екологічної безпеки,
екологічної відповідальності, охорони довкілля, відтворення і збереження
природних ресурсів, збереження цілісності агроландшафтів та біологічного
біорізноманіття. Широкомасштабне впровадження екологізації аграрного
виробництва неможливе без екологічної суспільної свідомості. На
загальнодержавному рівні велике значення має екологізація суспільного
розвитку, яка розглядається у межах економічної, екологічної, соціальної та
духовної сфер як процес, що забезпечує поступ земної цивілізації до сталого
екологічно збалансованого розвитку.
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ІСТОРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ
УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ СТУДІЙ: «ГАРЯЧІ
ТОЧКИ»
Корзун О. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
В західній гуманітаристиці постколоніальні студії займають особливе
місце, адже спрямовуються на комплексне осмислення наслідків колоніального
правління, де основним об’єктом дослідження постають взаємовпливи між
колоніями та колонізаторами, центром та периферією. За півстоліття своєї
еволюції постколоніалізм напрацював великий багаж методологічного
інструментарію, який корегує вектор досліджень: від європейської колонізації
сходу, «третього світу», де домінували «білі люди» до розуміння
імперської/колоніальної позиції в середині різних, і європейських, в тому числі,
спільнот. Вчених цікавлять дослідження спротиву/опортунізму колоніальній
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владі,
глобалізаційні
тенденції
при
взаємодії
центр–периферія,
багатокультурність як основа функціонування, аналіз різних форм
підпорядкування (расового, національного, класового, гендерного тощо).
В соціогуманітарному українському дискурсі поступово утверджується
розуміння Російської імперії та Радянського Союзу як колоніальних держав,
хоча їх структура як імперій була відмінна від імперій західного світу, з їхнім
розмежуванням на метрополію та колонії. В цьому контексті позиція України
як колонії потребує уточнення, адже ця територія сприймалась кожною
імперією як частка власної територіальної приналежності, так би мовити,
своєю, а до того вкрай важливою, місцем перетину культурних впливів. Вчені
(О. Еткінд, О. Томпсон) застосовують поняття «внутрішній колоніалізм» –
процес культурної експансії та гегемонії, асиміляції в межах державних
кордонів. Тому, аби не розчинитись в імперській домінуючій культурі для
відтворення «українського» потрібно було відмежуватись від російського.
Такий механізм захисту мав й інший бік – той внесок, який робили
представники української спільноти чи інших народів з цієї території
монополізувався та зараховувався у здобутки культури-домінатора. І таке
привласнення історичної спадщини представником метрополії сформувало
колоніальну травму, яка відзначається відчуттям культурної, ментальної
вторинності, інфантильності, неспроможності творити «високу» культуру,
науку тощо та насаджує віктимну позицію в оцінці свого культурного внеску.
Сьогодні, коли Україна вибудовує стратегію міжкультурних взаємин постає
вкрай затребуваним питання постколоніального досвіду, як він формує імідж
нашої країни в світі і особливо для наших сусідів, які на певних етапах нашої
спільної історії були у ролі домінаторів. Складними постають випадки не лише
відбирання чи повернення досвіду, але й пропрацювання спільного.
Досліджуючи розвиток сільськогосподарської дослідної справи України,
концептуально важливим постає розуміння процесів, які відбувались в межах
імперської політики тих держав, до складу яких входили українські землі.
Однак, стоячи на позиціях деколонізації, переосмислення свого колоніального
минулого та усвідомлення усіх його позитивних/негативних наслідків постає
необхідність розширити межі дослідницької уваги від аналізу держаних заходів
щодо організації науково-дослідних процесів в агрономії до занурення у їх
соціокультурні витоки, що є більш інформативним при виокремленні
національної своєрідності, яке для українських істориків науки має звучати
домінуючим. З цієї позиції державні постаті метрополії та їх заходи постають
другорядними, тлом для реконструкції процесів становлення та розвитку
сільськогосподарської дослідної справи периферії, якою були українські землі в
межах імперій. Часто, озброївшись більш точною дослідницькою «оптикою» на
поверхню проступають інші ініціатори/замовники/реалізатори аграрного
дослідництва. І якщо у лінійному вимірі дослідження часто ведеться від центру
до провінції, то зміна вектору у протилежний бік дає можливість сформувати
оригінальну для України модель розвитку сільськогосподарської дослідної
справи. Українська регіональна специфіка, демонструючи різноманітність як
соціокультурного простору так і природньо-історичного базису, дає можливість
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визначити національну особливість еволюції аграрної науки в цілому, а також
дозволить створити свої культурні/наукові/аграрні/дослідницькі центри, не
орієнтуючись на імперські, до того ж прослідкувати міру їх впливу на останніх.
Тому, маючи таку міжкультурну різноманітність, місцем перетину культур, яке
історично сформувалось на теренах України можемо повернути собі
центральність, зарахувавши своє «пограниччя» як перевагу, а не як недолік.
Одночасно, розглядаючи сільськогосподарську дослідну справу як галузь
знань варто враховувати й те, що сприйняття новий наукових знань
українським соціумом не відбувалось лише через мову домінатора та його
канали поширення наукової інформації. Хоча й були періоди, особливо часів
радянського тоталітаризму, коли існував вкрай обмежений доступ до
іншомовної, особливо західної літератури. Але більшою мірою український
науковий істеблішмент в силу різних причин (особисті, національні, наукові
контакти, нелідируюча позиція з певного наукового питання в метрополії) був
долучений до багатомовного інформаційного простору.
З іншого боку, з позиції деколонізації постає питання, що слід вважати
«своїм» науковим продуктом, кого вважати «вітчизняним» вченим? І якщо для
політичної, мистецької чи літературної сфери можливе апелювання до слів героя,
того хто творить, адже він там змушений проявити свою ідентичність, то для
реконструкції історичних процесів в науці це видається нереальним. Тому для
розширення спектру вироблення національних особливостей щодо розвитку
аграрного дослідництва важливим лишається апелювання крім національного
походження, мови, місця народження (чи інколи поховання), навчання, ще
проживання більшої, порівняно з іншими періодами життя на українських теренах
та особливо творення власного чи спільного з місцевими співтовариством
наукового продукту. Деколонізаційний поступ набуває особливого звучання, коли
зсувається точка відліку з територіальної приналежності на характеристику
інтелектуального простору вченого, враховуючи космополітичний рівень
сприйняття, яких типовий для науковців. Отже, завданням дослідників історії
науки та сільськогосподарської справи зокрема, постає у проблемі висвітлення
«великих» культурних впливів і представлення їх як «своїх», що вимагає
постійного роз’яснення та деталізації контексту.
ПИТАННЯ АГРОНОМІЧНОГО ТА МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ЗЕМСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ
ФРОНДИ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ(60-80РР.ХІХСТ.)
Котельницький Н. А.
Центр українських досліджень Інституту Європи РАН (м. Чернігів)
Економічна програма земського ліберального руху Сіверщини, та її
невід’ємна складова – аграрна політика, продовжує залишатись найменш
дослідженим аспектом історії цієї течії визвольного руху у Російській імперії
другої половини ХІХ ст. Помітним її сегментом стала фундаментальна
проблема розвитку сільського господарства регіону після відміни
рабовласницького устрою 1861р. та соціальних наслідків епохи Великих
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реформ(1856-1874). Вже на етапі 80 рр. ХІХ ст. ліберальні земці Північного
Лівобережжя публічно заявили про принципову потребу у впровадженні
модерних інструментів аграрного виробництва, зокрема – агрономічного та
метеорологічного моніторингу, оскільки остаточно не знищена феодальна
система монархії Романових та структура сільського господарства Російської
імперії не відповідали тогочасним світовим стандартам господарювання. У ході
тривалих наукових пошуків, нам вдалося віднайти маловідомі та
малодосліджені авторські праці членів опозиційної аристократичної фронди
українського Полісся – Н. Волк-Карачевського та В. Хижнякова, які були
присвячені згаданим складовим аграрної політики прогресивної партії та
вперше запроваджуються до міжнародного наукового обігу. Спробуємо
лаконічно проаналізувати контент цих робіт.
Н. Волк-Карачевський, в одному з численних «Писем из деревни»,
висловив свою точку зору з приводу боротьби сільських господарів з
різноманітними шкідниками, зокрема небезпечними комахами. Земський
ліберал заявив, що масове вирубування лісового фонду поступово перетворює
Полісся в «азіатську пустелю», де домінують піщані ґрунти, які провокують
появу нашестя сарани. Автор наполягав на тому, що боротьбою зі шкідниками
повинні зайнятися земські зібрання, адже селянство неспроможне самотужки
вирішити цю проблему. Повітові та губернська земські управи, прошарок
найманих земських службовців, за дорученням зібрань, повинні допомогти
селянам в ідентифікації шкідників та розробці методології боротьби з ними,
оскільки ні органи селянського самоврядування, ні волосні правління, ні
представники релігійних осередків жодним чином не здатні вирішити цю
проблематику: різного роду церковні акції та громадські збори не досягають
мети, бо ані духовенство, ані провінційні дрібні бюрократи взагалі не бажають
завантажувати себе подібними питаннями і брати на себе відповідальність за їх
вирішення. Член опозиційної аристократичної фронди особливо наголошував
на тому, що згадані репрезентанти провінційної світської та клерикальної
влади, у силу відсутності бажання мати «зайвий клопіт», зовсім не інформували
місцеве населення про появу суспільно небезпечних ексцесів – епідемій,
специфічних хвороб, нашестя шкідників. Перемагав класичний принцип
чиновника: «немає проблеми – нема зайвої роботи». Навіть якщо місцева влада
вдавалася до заходів, щоб розв’язати проблеми, селянство дуже скептично
ставилось до цього – рефлекси станового суспільства Російської імперії нікуди
не поділись, особливо на рівні взаємовідносин однієї парафії Російської
Православної Церкви.
Оптимальним виходом зі становища, що склалося, Никодим Никодимович
вважав широкомасштабне розширення «армії» професійних найманих земських
службовців, наприклад запровадження профільних спеціалізованих посад –
земських агрономів та аграрних техніків, компетенція яких буде починатися з
функцій сільськогосподарського нагляду, як агентів повітових та губернських
управ. Вказані посадовці будуть зобов’язані здійснювати спостереження за
станом земельного фонду краю, інформувати та надавати всебічні консультації
селянству з проблем ведення прогресивного господарювання, у міжсезонні
періоди аграрного виробництва забезпечувати земельний фонд регіону
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виконанням комплексу профілактичних технічних процедур, спрямованих на
відновлення родючості, появи якісних пасовищ для скотарського парку.
Н. Волк-Карачевський особливо вказав на те, що абсолютна більшість
селянства прислухається до рекомендацій та порад саме земських службовців,
оскільки вони не належать до більшості панівної, аристократичної корпорації
держави. Селяни сплачують податки задля існування і життєдіяльності органів
земського самоврядування, а тому вони для них ближче, ніж колишні господарі
– рабовласники. Для більшої частини селянської верстви, в їх очах – земські
службовці такі ж самі наймані працівники, як і вони, наймані селяни у
колишніх поміщиків. На глибоке переконання представника земської
ліберальної партії, саме цією світоглядною метаморфозою неодмінно
зобов’язані скористатись члени опозиційної фронди та представники
прогресивної громадськості: у найближчому майбутньому, як він вважав,
тандем селянства та демократичного дворянства призведе до формування дуже
перспективного політичного союзу, який буде здатен реально опонувати
відсталому, консервативному режиму російського абсолютизму [1].
Якісним доповненням до публіцистики Н. Волк-Карачевського стали
дописи іншого члена земської ліберальної партії північної України, міського
голови Чернігова – В. Хижнякова. Василь Михайлович опублікував
повідомлення у провідному релігійному виданні регіону, яким проінформував
вищий клерикальний орган – Чернігівську єпархію про те, що Чернігівська
губернська земська управа асигнувала з бюджету інституції місцевого
самоврядування 3000 рублів на потреби метеорологічних спостережень, які
будуть проводитись спеціалістами земської статистичної служби. Відомий
посадовець та опозиціонер просив корпорацію духовенства приєднатись до
реалізації дуже корисної справи і долучитись до процедур статистичної фіксації
характеристик сезонних кліматичних умов. В. Хижняков однозначно вказував,
що чим більше буде наукових відомостей по метеорологічним показникам, тим
більшою буде вірогідність оптимального прогнозування, яке безпосереднім
чином буде впливати на ступінь врожайності сільськогосподарського
виробництва. Ліберал наголошував, що обстеження треба проводити кожної
весни, адже тільки розуміння картини повного аграрного циклу та впливу
погодних умов на нього надає неупереджену наукову інформацію. Представник
аристократичної фронди зазначив, що вказана діяльність священників буде
фінансово необтяжливою, оскільки інформація буде збиратись і
накопичуватись шляхом комунікації поштовою кореспонденцією, яка для
репрезентантів духовного сану є безкоштовною [2]. Очевидно, близькість
клерикалів до селянства та їх специфічний статус надавала підстави
ліберальним земцям сподіватися, що священники не будуть фальсифікувати
результати досліджень.
Як бачимо, контент-аналіз авторських праць членів земського ліберального
руху північної України, які вперше запроваджуються до міжнародного
наукового обігу свідчить, що вже наприкінці 80 рр. ХІХ ст. представники
опозиційної аристократичної фронди краю публічно заявили про принципову
потребу у впровадженні модерних інструментів аграрного виробництва,
зокрема – агрономічного та метеорологічного моніторингу, що, беззаперечно,
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стало вагомою віхою у процесах прогресивної трансформації сільського
господарства. Публіцистика Н. Волк-Карачевського і В.Хижнякова надавала
практичні рекомендації щодо імплементації процедур, вказувала на конкретні
інструменти реалізації завдань, наприклад участь священників у земських
статистичних дослідженнях та запровадженні епохально новітніх посад –
земських агрономів і техніків, стратегічною метою яких була всебічна та
широкомасштабна капіталістична реформація аграрного сектору економіки
Російської імперії.
Джерела та література
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ІННОВАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ:
ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Кривенко Н. В.
ННЦ “Інститут аграрної економіки НААН” (м. Київ)
Одним з основних факторів економічного розвитку країн, зокрема
зовнішньої торгівлі, є інновації, значення яких зростає в умовах розвитку
глобалізації. Варто врахувати їх вплив на вирішення глобальних проблем,
передусім голоду, глобального потепління, забезпечення ресурсами та ін.
Особливе значення інноваціям надає ФАО, причому вважає, що загалом і
особливо у сільському господарстві вони є провідною рушійною силою на
шляху досягнення миру без голоду та неповноцінного харчування [1].
Тому надзвичайно важливим є застосування інновацій в аграрному секторі.
Адже, агропродовольча продукція займає значну частку у загальному експорті
України, і відповідно до проведених обчислень за даними Державної служби
статистики України [2] у 2021 р. склала 45,1 %. Причому коефіцієнт покриття
імпорту експортом, що розраховується за формулою 1 [3, с. 100]:
K ЕІ 

Е
І

(1)

перевищував 1, у той час як по усій продукції він склав лише 0,9, тобто на
противагу агропродовольчій загальний експорт був меншим ніж імпорт.
Щодо структури експорту агропродовольчої продукції, то більше
половини (53,6%) у ньому займає продукція рослинництва. До речі,
Дугінець Г.В. зазначає: “ресурсна орієнтація вітчизняної економіки може стати
рушійною силою її модернізації, оскільки саме ресурсні галузі мають потенціал
до генерування інноваційних процесів, що дозволять підтримувати рівень
продуктивності та зростання виробництва в країні” [4, с. 18]. Доцільно
ефективно використати наявні ресурси та сприяти їх збільшенню.
Серед товарів, які Україна експортує найбільше з агропродовольчої продукції
[5]: зернові, насіння та плоди олійних рослин, соняшникова олій та ін. До речі,
сільськогосподарські країни Данія та Нідерланди отримують значні доходи від
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експорту продовольства, як і високотехнологічна економіка Ізраїлю [4, с. 18].
Причому, Дугінець Г.В. стверджує: “агропродукція збереже лідерство як найбільш
стійкий сектор світової торгівлі навіть при негативній динаміці прогнозованих
параметрів цін на її ключові сировинні товари” [4, с. 22]. Тому інвестування у
аграрний сектор стає дедалі привабливішим і перспективнішим.
В умовах збільшення кількості населення у світі, і переважно країнах Азії
та Африки, імпорт яких зростає, глобального потепління спостерігається
збільшення попиту на агропродовольчу продукцію. Проте варто враховувати і
вимоги щодо її якості, наявність конкурентоспроможного експорту ЄС, США
та інших країн. Тому однією з основних цілей в таких умовах має бути
підвищення конкурентоспроможності продукції, збільшення її виробництва та
експорту, чому може сприяти застосування інновацій.
Так, Давидова Л.В. та Ільмінська С.А. вважають, що забезпечення
високих темпів і якості економічного розвитку передбачає підвищення
конкурентоспроможності економіки, а це пов’язано з активізацією
інноваційних процесів (використання високих технологій у виробництві,
зокрема ресурсозберігаючих, збільшення виробництва інноваційної продукції з
кращими споживчими властивостями) [6, с. 56]. О. Донець до стратегічних
пріоритетів у розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі економіки
України відносить: енерго- і ресурсозберігаючі технології виробництва,
зберігання та переробки продукції, створення сучасної системи інформаційного
і інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності та ін. [7, c.95-96].
Безумовно, це має сприяти підвищенню конкурентоспроможності продукції на
світовому та внутрішньому ринку.
Так, інновації є передумовою розвитку економіки, і безпосередньо
аграрного сектора, що особливо важливо в сучасних умовах, коли його
значення
зростає.
Їх
застосування
має
сприяти:
підвищенню
конкурентоспроможності продукції, збільшенню обсягів її виробництва,
експорту, напрямків останнього та диверсифікації його товарної структури.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ МОЛОЧНОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Кузів М. І., Кузів Н. М.
Інститут біології тварин НААН (м. Львів)
Молочне скотарство в Україні останніми десятиліттями характеризується
різними етапами розвитку. Це зумовлено переходом від спеціалізованого
великотоварного виробництва до дрібнотоварного господарства і навпаки.
Перший етап характеризувався реорганізацією сільськогосподарських
підприємств, паюванням землі та майна, розпорошенням основних засобів
застарілої матеріально-технічної бази, погіршенням кормової бази, зниженням
ефективності виробництва молока, збільшенням тривалості окупності
фінансових вкладень і відповідно зменшенням інвестиційної привабливості
галузі. Другий етап пов’язаний зі створенням у сільському господарстві на
правах оренди землі корпоративних структур, з високими інвестиційними
можливостями. Цей етап характеризується будівництвом промислових
молочних ферм і комплексів, збільшення поголів’я худоби спеціалізованих
молочних порід та однотипною цілорічною годівлею корів. Одночасно галузь
молочного скотарства переорієнтовується з дрібнотоварного виробництва на
великомасштабне товарне виробництво молока [1]. Переорієнтація виробництва
молока з господарств населення на промислове виробництво дасть змогу в
майбутньому мати більше шансів виходу вітчизняних молочних продуктів на
зовнішні ринки [2-3]. Цей процес тісно пов’язаний з генетичним потенціалом
племінних ресурсів та селекційним прогресом за основними ознаками
продуктивності. У цих умовах підвищується роль селекції, яка повинна
базуватися на інформаційних технологіях, інтегральній оцінці племінної
цінності тварин за комплексом кількісних і якісних ознак з метою одержання
продукції, яка б відповідала міжнародним стандартам [4].
У сучасній селекційній практиці важливе значення має комплексний підхід
до оцінки племінних тварин. Проте, провідними селекційними ознаками і
надалі залишаються величина надою і вміст жиру в молоці. Основним методом
підвищення молочної продуктивності поряд з покращенням кормової бази та
раціоналізацією годівлі худоби є систематичний відбір за молочністю.
Головним методом підвищення вмісту жиру в молоці залишається відбір та
підбір за жирномолочністю. Перед селекціонерами у останні десятиліття постала
ще одна вимога, а саме врахування вмісту білка в молоці. Відомо, що між вмістом
жиру і білка в молоці існує взаємозв'язок, який виражається середнім
коефіцієнтом кореляції. Проте, хоч і існує позитивна кореляція між вмістом білка
та жиру, ці ознаки в генетичному відношенні незалежні одна від одної. Не
можна думати, що тільки при селекції за вмістом жиру завжди автоматично
пропорційно буде зростати і вміст білка в молоці, а тому селекціонери повинні
оцінювати корів і за вмістом білка в молоці.
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Так, ми до цього часу в селекції молочної худоби основними показниками
вважаємо надій та вміст жиру у молоці. Однак, як показує світова практика, в
сучасних умовах цього не достатньо. Настала необхідність вести селекцію за
такими показниками як білковомолочність, кількість соматичних клітин у
молоці, легкість отелень, стійкість до захворювань та ін.
Однією з основних передумов послідовного зростання виробництва молока в
спеціалізованих господарствах є чистопородне розведення, яке ґрунтується на
розведенні за лініями і родинами при систематичній оцінці плідників за якістю
нащадків та широкому використанні поліпшувачів. У племінних господарствах
необхідно підтримувати відповідну генеалогічну структуру, здійснювати типізацію
тварин і консолідацію типів, мати свої заводські типи, лінії, бугаїв-лідерів.
Важливими елементами у генеалогічній структурі стад є родини. Вони
характеризуються специфічними, спадково стійкими властивостями, які
створюють генетичну неоднорідність у стаді, що важливо для підвищення
ефективності відбору. Найціннішими є родини, до складу яких входять
високопродуктивні корови і які відзначаються високим рівнем фенотипової
консолідації за основними господарськи корисними ознаками [5].
Ефективна селекційна робота в стадах неможлива без сервісного
інформаційного забезпечення селекційного процесу. Інформаційні дані про
тварин повинні бути інтегровані в єдину інформаційно-обчислювальну
систему, яка б дозволила забезпечити племінні організації необхідними даними
для оперативного вирішення селекційних задач на всіх рівнях управління.
Таким чином, ефективне функціонування галузі молочного скотарства не
можливе без впровадження передових технологій та досягнення селекційної
науки. На сучасному етапі розвитку молочного скотарства актуальним
залишається підвищення продуктивності корів і якості молока за рахунок
впровадження
сучасних
селекційних
технологій,
інноваційних
високотехнологічних умов утримання та доїння, що сприятиме розвитку галузі
та її конкурентоспроможності.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лесюк В. С.
Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава)
Сучасні аграрні підприємства здійснюють свою економічну діяльність як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. При цьому основний прибуток
їм надходить внаслідок продажу виробленої продукції іншим країнам. У той же
час велика конкуренція на міжнародному ринку спонукає аграрні підприємства
звертати свою увагу на впровадження інновацій.
Інноваційний розвиток аграрних підприємств спрямований на забезпечення
економічної ефективності за рахунок скорочення витрат на виробництво без втрати
якості продукції, підвищення рівня прибутку та посилення конкурентних позицій.
Під інноваційним розвитком слід розуміти складний економічний процес
щодо відтворення суспільно необхідного продукту, який забезпечує життєдіяльність
людини на новому і вищому якісному рівні розвитку продуктивних сил і виробничих
взаємозв’язків між його учасниками [1, с. 66].
При обранні інноваційного шляху прибуток зростає внаслідок менших
витрат виробництва порівняно з іншими виробниками в галузі, або ж за умови, що
виробляється продукт з характеристиками, які відсутні у конкурентів. Джерелом
прибутку виступає монополія новатора через створення підприємцем технологічних
і організаційних переваг над рештою виробників. Такий шлях пов’язаний із
певними ризиками інвестицій у нові технології і передбачає більш тривалий
період реалізації і гарантій того, що в довгостроковій перспективі прибуток,
отриманий у результаті інвестицій у знання і нові технології й організації, та
бізнес, заснований на інноваційних технологіях, буде збережено [2, с. 106 – 107].
Сьогодні лише невелика кількість вітчизняних аграрних підприємств (це
переважно великі і фінансово стійкі підприємства) займається впровадженням в
свою діяльність інноваційних продуктів та технологій. Вагома ж частка
агровиробників до сьогодні користується застарілою технікою з низькою
продуктивністю та вагомими витратами на ремонти. А за таких умов
ефективність аграрного виробництва залишається невисокою (а подекуди і
збитковою), і може впевнено називатися ризикованою. Як результат цього –
багато підприємств галузі сьогодні збиткові [3, с. 106].
Однією з головних причин низької інноваційної активності вітчизняних
аграрних підприємств можна визнати брак фінансових ресурсів. Разом з тим,
навіть наявні ресурси у прибуткових підприємств використовуються не завжди
ефективно та не спрямовуються в інноваційну діяльність. Останнє можна пов’язати
з недостатнім рівнем інвестиційного попиту на інновації у підприємств.
Відсутність попиту на інноваційні стратегії означає не що інше, як відсутність
мотивації до інновацій з боку власника. Інновації для власника підприємства
пов’язані з певними витратами та ризиком і є привабливими тільки тоді, коли
сприяють зростанню доходу [2, с. 106].
Для аграрних підприємств запровадження інновацій у виробництво – це
передусім впровадження нових технологій виробництва аграрної продукції;
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застосовування нових, більш продуктивних порід у тваринництві та нових
сортів рослин, більш продуктивних і стійкіших до хвороб та несприятливих до
природно-кліматичних проявів; використання біотехнологій, які дають змогу
отримати більш якісні, корисні продукти, що мають оздоровчий та профілактичний
ефект; застосування нових технічних засобів та технологій обробітку ґрунту,
очистки і зберігання сировини; застосування енергозберігаючих технологій,
застосування екологічних інновацій, які відповідно дають змогу збільшити
врожайність, продуктивність, мінімізувати витрати та гарантувати безпеку
навколишнього середовища [4, с. 51].
Низький рівень інновацій аграрних підприємств України у довгостроковій
перспективі призведе до зниження економічної ефективності виробництва та
екстенсивного економічного розвитку за рахунок кількісного приросту, а не
підвищення якості технологічного забезпечення.
Для підвищення ефективності функціонування підприємства стратегія його
інноваційної діяльності повинна передбачати [5, с. 67]:
1) організацію взаємодії внутрішніх і зовнішніх елементів системи
розвитку підприємства, що дозволяє здійснювати аналіз ринку нововведень,
відбір проєктів з числа альтернатив і взаємна зацікавленість між реципієнтом
інновацій та організацією-розробником;
2) найбільш повне і своєчасне задоволення потреб ринку;
3) підвищення конкурентоспроможності підприємства за показниками
якості продукції та ефективності виробництва, досягнення балансу між
стабільністю (використання традиційних технологій) і зусиллями щодо
впровадження нової технології.
Ефективність інновацій в аграрному секторі залежить від системи показників
технологічної, економічної, соціальної та екологічної ефективності. Такий підхід
гарантуватиме аграрному підприємству постійне отримання вичерпної інформації
про стан і ефективність інноваційних процесів [4, с. 52].
Таким чином, впровадження інновацій має велике значення для розвитку
аграрної сфери в Україні та посилення її конкурентних переваг на зовнішньому
ринку шляхом забезпечення економічної ефективності аграрних підприємств.
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СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ВИМІРЮВАННЯ ІНДЕКСУ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Лошакова Ю. А.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
(м. Київ)
Вступ. Сталий розвиток регіону передбачає врахування економічного,
екологічного та соціального аспектів, виміряти які можна за допомогою
багатьох показників. Але оскільки кожен регіон є складною, динамічною
системою котра характеризується наявністю різних ресурсів, територіальними
особливостями та різними очікуваннями та можливостями територіальних
громад, то визначити конкретні показники сталого розвитку досить складно.
Основна частина. Безперечно, всі сторони сталого розвитку є важливими,
але на сучасному етапі необхідно загострити увагу на екологічній та
економічній складових, розробивши індикатори розвитку регіону. При розробці
індикаторів максимально використовувалися можливості статистичної
інформації регіону та існуючі методики їх розрахунку на державному рівні.
Дослідженнями проблеми сталості розвитку регіонів, зокрема проблемами
формування методики оцінювання сталості регіонів в Україні, активно
займалися вітчизняні вчені. Зокрема Б.М. Данилишин [1] досліджував
проблеми формування сучасної державної регіональної політики, економіки
природокористування в контексті сталого розвитку. З.В. Герасимчук [1] має
ґрунтовні дослідження в методології та механізмі реалізації регіональної
політики сталого розвитку. І.В. Горяна [1] дослідила існуючі методичні підходи
до оцінювання сталого розвитку регіонів і запропонувала методику розрахунку
єдиного інтегрального показника сталого розвитку. Вченими також були
адаптовані світові методики оцінки сталості регіонів та систематизовано заходи
для забезпечення ЦСР в Україні [1]. Особливої актуальності зараз набирають
питання аналізу сталості, проте проблема полягає в тому, що не всі розроблені
методики придатні до практичного застосування через відсутність достатньої
кількості статистичних даних та відсутності єдиної методики оцінки, що
утруднює проведення аналізу як глобальних, так і регіональних тенденцій
розвитку. Для того щоб Цілі сталого розвитку стали дієвими елементами
стратегічного планування як на національному так і на регіональному рівнях,
необхідно створити релевантний інструмент їх оцінки.
У якості прикладу для розрахунку інтегрального показника екологічної
складової сталого розвитку регіону використано Полтавську область. До
розрахунку інтегрального показника було включено Індекс повітря ІAIR, Індекс
земельних ресурсів ІLAN Індекс водних ресурсів ІWАT з наступних причин.
Усі індикатори, що впливають на складові наведених вище індексів,
вимірюються в різних одиницях та по різному інтерпретуються. Тому їх варто
привести до нормалізованої форми, щоб їхні зміни, як і самі індекси, перебували у
діапазоні від 0 до 1. У цьому разі, значення, близькі до 0 будуть відповідати
найгіршим показникам індикатора, а найкращі - відповідно наближатимуться до 1.
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Таблиця 1
Інтегральні показники екологічної складової сталого розвитку Полтавської
області та України власні розрахунки автора за [2]

Індекс водних
ресурсів ІWАT

Інтегральний
показник
екологічної
складової сталого
розвитку
Полтавщини

Рік

Індекс
повітря ІAIR

Індекс
земельних
ресурсів
ІLAN

Інтегральний
показник екологічної
складової сталого
розвитку України

2010

0,139

0,153

0,199

0,491

0,476

2011

0,072

0,117

0,233

0,422

0,482

2012

0,064

0,149

0,199

0,412

0, 469

2013

0,057

0,149

0,236

0,441

0, 389

2014

0,094

0,149

0,257

0,500

0,518

2015

0,198

0,150

0,175

0,523

0,483

2016

0,219

0,150

0,116

0,485

0,577

2017

0,211

0,171

0,261

0,643

0,673

2018

0,228

0,201

0,173

0,602

0, 698

2019

0,317

0,095

0,263

0,674

0,687

2020

0,312

0,114

0,257

0,684

0, 712

Вагові коефіцієнти показників, котрі використовуються при обрахунках
перелічених індексів, було визначено на основі математичного методу.
Значення розрахованих індексів та інтегрального показника екологічної
складової сталого розвитку регіону наведено у табл. 1.

Рис. 1 Динаміка інтегрального показника екологічної складової сталого розвитку
Полтавської області та України (розробка автора)
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Аналізуючи розраховані індекси інтегрального показника екологічної
складової сталого розвитку Полтавської області визначено, що екологічне
навантаження на повітряні на водні ресурси у даному регіоні зменшилося,
водночас стан земельних та лісових ресурсів погіршився. Динаміку
інтегрального показника екологічної складової сталого розвитку Полтавської
області та України зображено на Рис. 1.
Як видно з Рис. 1 інтегральне оцінювання є одночасне нормування як
індикаторів сталого розвитку, так і їх порогових значень. Це дозволяє порівняти
в одному масштабі динаміку інтегрального значення, тобто оцінити стан сталого
розвитку. Зокрема значень складової екологічної сфери інтегрального показника
сталого розвитку Полтавського регіону та України за вказаний період.
Всі дані, які використані у дослідженні, були взяті з офіційних запитів до
держстату, офіційних веб-сайтів та баз даних. Для проведення порівняльного та
достовірного аналізу важливо дотримуватися правил порівняльності даних.
Відповідно до практики формування багатовимірних індексів використовується
рівна частка всіх показників, що формують індекс сталості регіону.
В досліджені були використані показники, що характеризують розвиток
Полтавської області за період з 2010 по 2020 роки. На основі отриманих даних
та рекомендацій Індекс стійкого розвитку регіону розраховується за такою
моделлю:
WECD- індекс економічного розвитку регіону; WSOC- індекс соціального
розвитку регіону; WENVD- індекс екологічного розвитку регіону.
Індекс стійкості знаходиться в межах від 0 до 1. Інтерпретація результатів
оцінки стійкості базується на встановлених межах допустимих значень наданих
у табл 2.
Таблиця 2
Розподіл значень інтегральної оцінки сталого розвитку регіону [3]
Значення інтегральної оцінки
Показники
Відношення показника до
порогового значення
Сталий
0.85 – 1.00
Високий рівень стійкості
0.65 – 0.85
Сталий рівень
Середньо стійкий
0.50 – 0.65
Рівень наближений до стійкого
0.25 – 0.5
Розвиток з ознаками нестабільності
Нестійкий
0.1 – 0.25
Нестійкий рівень
0.00 – 0.1
Критичний етап стійкості

У Таблиці 3 представлені результати розрахунку індексу стійкості та
інтегральні показники вимірів Полтавської області за період з 2010 до 2020 років.
Таблиця 3
Індекс стійкості та інтегральні показники вимірів Полтавського регіону (розрахунок
автора)
Рік
Рівень стійкості
IECD
ISOCD
IWNVD
ICSD
2010 0.43 (0,3)
0.38(0,3)
0.49
0.44
Рівень розвитку з ознаками
нестабільності
2020
0.66
0.65
0.68
0.65
Рівень, близький до
стійкості
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На основі даних варто зазначити, що економіка регіону демонструє
поступове зростання.
Висновок. Ознайомлення теоретичним та емпіричним підґрунтям
оцінювання стану розвитку країни, регіонів та окремих систем дозволяє
зробити висновок, що в Україні створене наукове підґрунтя для отримання
об’єктивної інформації стосовно системного вимірювання і якісного
оцінювання стану розвитку регіонів та країни в цілому.
Стан розвитку регіонів залежить від законодавчих, політичних,
економічних, інституційних та інших впливів, які здатні порушувати
попередньо задані чи досягнуті параметри розвитку. Для запобігання цим
впливам під час формування теорії сталого розвитку регіонів необхідно
використовувати синергетику – загальнонаукову теорію організації, яка
пояснює взаємодію елементів у процесах створення порядку, а також дозволяє
передбачити характер поведінки складних систем.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОВИРОБНИЦТВІ: ТОЧНЕ
ЗЕМЛЕРОБСТВО
Лямець Л. І.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У сучасному світі нові науково-технічні відкриття полегшують життя
аграріїв та дозволяють їм справлятися з різноманітними викликами швидше.
Новітні техніка та технології заміняють людей в багатьох сферах життя і,
сільське господарство – не виняток. У ХХІ столітті агросектор значно
просунувся вперед в плані використання IT-рішень: системи географічного
позиціювання, геоінформаційні системи, штучний інтелект, big data в поєднанні
з «хмарними» сховищами та технологіями автоматизації.
Приблизно 30 років тому, в 1990-х, почалася нова ера в сільському
господарстві – електронна, тобто точне землеробство. Точне землеробство – це
вершина теперішнього етапу сільськогосподарської революції і є основним
інноваційним пріоритетом українських агровиробників. Щоб зрозуміти
переваги точного землеробства у сільському господарстві, спершу необхідно
визначити, що таке точне землеробство та у чому його переваги для аграріїв.
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Точне землеробство – це комплексна високотехнологічна система
сільськогосподарського менеджменту, що включає в себе технології
глобального позиціонування (GPS), географічні інформаційні системи (GIS),
технології оцінки врожайності (Yield Monitor Technologies), технологію
змінного нормування (Variable Rate Technology) і технології дистанційного
зондування землі (ДЗЗ). Спрощуючи визначення точного землеробства, ми
також можемо сказати, що це отримання і обробка точної інформації для
рослинництва практично в реальному часі за допомогою новітніх
комп’ютерних технологій. Кінцева мета технології точного землеробства у
сільському господарстві – знайти найбільш ефективні рішення. То́чне
землеробство – концепт впровадження технологій у рільництво на основі
ґрунтових картографічних одиниць, використання точних дистанційних даних –
знімків супутника чи дрона, використання інноваційних технологій для
обробки цих даних. У основі наукової концепції точного землеробства лежать
уявлення про існування неоднорідностей в межах одного поля. Для оцінки і
детектування цих неоднорідностей використовуються новітні технології, такі як
системи глобального позиціонування GPS, спеціальні датчики, аерофотознімки
і знімки з супутників, а також спеціальні програми для агроменеджменту на
базі геоінформаційних систем (ГІС). Зібрані дані використовуються для
точнішої оцінки оптимальної густоти висіву, розрахунку норм внесення добрив
і засобів захисту рослин (ЗЗР), точнішого прогнозу врожайності і фінансового
планування. Дана концепція вимагає обов'язково приймати до уваги локальні
особливості ґрунту та кліматичні умови. Всі роботи ведуться в режимі
реального часу.
Система точного землеробства особливо актуальна для України так як це
ризикова зона сільського господарства, беручи до уваги строкатість
кліматичних умов та неоднорідності полів. Саме в таких умовах точне
землеробство є доцільним, мінімізуючи ризики та оптимізуючи витрати. Суть
точного землеробства полягає в застосуванні окремого підходу до кожного
поля і навіть конкретної ділянки. Це передбачає диференційовані норми висіву,
добрив та ЗЗР, розумний полив та інші засоби для досягнення максимальної
продуктивності ділянки.
Для реалізації технологій потрібна відповідна технічна база та вміння
персоналу систематизувати і аналізувати велику кількість даних, а головне –
бажання підвищувати ефективність роботи. Точне землеробство не
обмежується використанням певної кількості рішень. Це постійний процес
підвищення екологічності, рентабельності, продуктивності виробництва.
Впровадження технологій точного землеробства починається з
використання датчиків точного позиціонування техніки і пристроїв, що
використовують в роботі супутниковий сигнал: курсовказівників, підрулювачів,
автопілотів. Діджиталізація господарства починається зі складання електронних
карт земельного банку. Географічна прив'язка всіх даних необхідна для
зонування полів та складання детальних карт-завдань, моніторингу роботи
техніки. Далі необхідно впроваджувати спеціалізовані платформи для обробки
інформації. У них для наочності інформація накладається на базовий шар –
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електронну карту полів. Таким чином, аграрій дізнається про вміст на різних
ділянках поля поживних елементів, вологозабезпеченість, наявність шкідників та
хвороб, історичний аналіз врожайності, визначення найбільш продуктивних
ділянок поля, вегетаційні індекси. Сьогодні для прийняття рішень аграрій може
використовувати інформацію, якої раніше не мав. Тому й змінюються підходи до
планування і виконання технологічних операцій з урахуванням даних. Датчики,
засоби дистанційного моніторингу допомагають аграрію збирати дані зі значних
площ полів, формувати завдання для техніки. Датчики роботи техніки –
оцінювати якість і коректність виконання операцій. Кожне з рішень точного
землеробства підвищує ефективність конкретних технологічних операцій. Однак
щоб підсумувати ефект – необхідне комплексне впровадження господарством
інноваційних технологій. Моніторинг полів важливо проводити протягом усього
періоду вегетації. Необхідно контролювати стан культур, визначати дефіцит
поживних елементів, динаміку розвитку зеленої маси, вологозабезпеченість.
Моніторинг врожайності важливий для підрахунку виносу хімічних
елементів з ґрунту і визначення фактичної продуктивності ділянок.
Точне землеробство асоціюється не з концепцією сталого землеробства, а з
інноваціями в агробізнесі, який прагне максимізувати прибуток, виробляючи
витрати тільки на добриво тих ділянок поля, де добрива дійсно необхідні.
Використовуючи ці методи, агровиробники застосовують базові технології
змінного або диференційованого внесення добрив на тих ділянках поля, які
ідентифіковані за допомогою GPS-приймачів і де потреба в певній нормі
добрив виявлена за допомогою карт агрохімобстеження і врожайності. Тому в
деяких ділянках поля норма внесення або обприскування стає менше середньої,
відбувається перерозподіл добрив на користь ділянок, де норма повинна бути
вище, і, тим самим, оптимізується внесення добрив.
Актуальна інформація про цикл росту і розвитку рослин дозволяє
агрономам, що використовують технологію точного землеробства, досконало
вибрати найбільш сприятливий час для польових робіт. Останні включають
внесення добрив, інсектицидів, фунгіцидів; розподіл іригаційних або
дренажних систем.
Базові технології, що використовуються у точному землеробстві:
Технологія змінних норм (англ. Variable rate technology) – будь-яка
технологія чи метод, що дозволяє аграріям контролювати кількість вкладених
ресурсів, що застосовуються в межах визначених сфер господарства. Ця
технологія точного землеробства використовує спеціалізоване програмне
забезпечення, контролери та систему диференціального глобального
позиціонування (DGPS). В основному існує три підходи до технологій змінних
норм – ручний, той, що базується на картах та даних датчиків.
Відбір проб ґрунту за допомогою GPS – цей метод точного землеробства
заснований на відборі ґрунтових проб для перевірки складу поживних речовин,
рівня pH й інших даних для прийняття оптимальних рішень для господарства.
Великий масив даних, зібраних шляхом вибірки, застосовуються при розрахунку
змінної норми для оптимізації посіву та добрив.
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Комп’ютерні програми – це програми, які використовуються для створення
точних планів агропідприємств, карт полів, аналізу врожаю, карт врожайності і
визначення точної кількості ресурсів, які необхідно застосувати. Серед переваг
цього методу точного землеробства у сільському господарстві – можливість
створити екологічно безпечний план ведення сільського господарства, що, в свою
чергу, допомагає знизити вартість і підвищити врожайність. З іншого боку, ці
програми надають дані невеликого значення, які не можуть бути застосовані для
прийняття вагомих рішень у точному землеробстві через неможливість інтеграції
отриманих даних в інші допоміжні системи.
Технологія дистанційного зондування – цей метод точного землеробства
визначає фактори, які впливають на ріст і розвиток рослин та формування
врожаю у певний час (кількість вологи в ґрунті, пошкодження, нестача
елементів живлення). Дані отримуються з дронів і супутників.
Всі роботи і спостереження ведуться в режимі реального часу.
Використання таких ІТ-продуктів для точного землеробства дозволяє
агровиробникам зберігати повну інформацію в одному місці, отримувати
історичні дані та їх порівняльний аналіз, складати звіти й ділитися будь-якої
необхідної інформацією з усіма учасниками процесу управління полями
(фермерами, агрономами, аграріями, що працюють на полях, страховими
компаніями, трейдерами і т. д.).
Отже точне землеробство може застосовуватися для поліпшення стану
полів і агроменеджменту, за кількома напрямками: агрономічний – з
урахуванням реальних потреб сільськогосподарських культур при їх
вирощуванні; технічний – удосконалюється планування сільськогосподарських
операцій та висока точність виконання всіх операцій; екологічний –
скорочується негативний вплив сільгоспвиробництва на навколишнє
середовище; економічний – зростання продуктивності і скорочення витрат, що
підвищують ефективність агробізнесу.
Точне землеробство – інноваційна, ґрунтозахисна, ресурсозберігаюча
технологія, яка сприятиме структурній перебудові аграрної сфери та
нарощуванню економічного потенціалу України. Серед обставин, які сприяють
розвитку точного землеробства в Україні, можна виділити: успішний досвід
впровадження системи точного землеробства в деяких регіонах України (у
Київській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій та інших областях);
наявність у всіх природних зонах країни просторової неоднорідності
ґрунтового покриву, тобто хімічних, фізичних, фізико-механічних,
агрохімічних властивостей; стрімкий розвиток аграрної сфери за останні роки і,
як результат, наявність капіталу, досвіду, ринкових взаємовідносин, що у своїй
сукупності уже забезпечує Україні провідні позиції в світі за окремими видами
аграрної продукції; успішна господарська діяльність значної кількості фірм.
У середньому технологія може дати до 15% економії ЗЗР, добрив, паливномастильних матеріалів, накопичувати та структурувати бази даних для планування
та прийняття ефективних рішень. Таким чином раціональне впровадження
елементів точного землеробства допомагає аграріям значно підвищити економічні
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показники і врожайність, розширити перспективи і поліпшити якість продукції,
знизити людський вплив і його негативні наслідки на довкілля.
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ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В СЕЛЕКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ЗРОШЕННІ
Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О.
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук
(м. Херсон)
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук,
єдина наукова установа яка займається селекцією с-г культур в умовах
зрошення. Перевагами наших сортів та гібридів є: специфічна адаптивність до
ґрунтово – екологічного потенціалу регіону при зрошенні. Ефективно
використовують поливну воду та мінеральні добрива; завдяки підвищеній
стійкості проти основних хвороб і шкідників, мають менше пестицидне
навантаження у технології їх вирощування, та, цим самим, менший негативний
вплив на екологічний стан навколишнього середовища; підвищений генетичний
потенціал продуктивності сортів та гібридів, які здатні забезпечувати високий
врожай зерна і рівень рентабельності виробництва.
Культури по яким ведеться селекція в Інституті зрошуваного
землеробства: пшениця м’яка озима, кукурудза, люцерна, соя.
З 1964 року, першими і єдиним на Україні Інститут почав проводити
селекцію пшениці м’якої і твердої для зрошуваних земель степної зони
України. З розбудовою поливних систем і введенням їх в експлуатацію площа
зрошуваних посівів пшениці озимої в Україні постійно збільшувалася; у зв'язку
з чим в інституті була поглиблена робота теоретичних досліджень проблеми
підвищення генетичного потенціалу продуктивності культури на зрошенні під
керівництвом Анатолія Павловича Орлюка. Впродовж багаторічної роботи та в
подальших дослідженнях розроблено та вдосконалено методи селекції пшениці
з новими інноваційними компонентами, удосконалена модель сортів озимої
пшениці для зрошуваного землеробства Півдня України. В результаті плідної
селекційної роботи було створено більше 50 та впроваджено у виробництво
більше 20 сортів озимих пшениць.
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Штучне зрошення сприяє підвищенню продукційних процесів, покращує
мікроклімат фітоценозу, але на півдні України не вирішує повністю проблему
зерноутворення через високі температури і низьку відносну вологість повітря.
Відтак новостворені короткостеблові сорти пшениці озимої повинні володіти
надійною системою посухо- та термостійкості.
В Інституті у різні роки створено напівкарликові і короткостеблові сорти
озимої пшениці, які пристосовані до умов зрошуваного землеробства степової і
лісостепової зон України. Сучасні сорти успішно пройшли державне
сортовипробування і занесені у Державний реєстр сортів рослин: сорти
пшениці м'якої озимої (15) – Херсонська безоста, Херсонська 99, Росинка,
Овідій, Кохана, Благо, Марія, Конка, Анатолія, Бургунка, Ледя, Кошова,
Соборна, Аквілегія, Херсонська Фортеця, а також сорти пшениці твердої
озимої (3) – Дніпряна, Кассіопея, Андромеда селекції Інституту зрошуваного
землеробства НААН. Їх урожайний потенціал 12 т/га в умовах зрошення, якість
зерна сильної і цінної пшениці.
З 1957 року розпочата селекція кукурудзи. Гібриди кукурудзи Інституту
зрошуваного землеробства володіють комплексом господарсько-цінних ознак,
здатні формувати високі врожаї при зрошенні (11-18 т/га зерна), при цьому
економно використовувати зрошувану воду, мінеральні макро- і мікродобрива,
мають високу стійкість проти основних хвороб і шкідників, що закладено в їх
генетичному потенціалі.
З 1946 року в Інституті почалась селекція люцерни. В умовах змін
клімату, дефіциту природних ресурсів та порушення агроекологічної рівноваги
актуальним та перспективним є напрям селекції люцерни на підвищення рівня
азотфіксуючої активності. Тому, сьогодні, як ніколи, зростає роль сорту
люцерни з потужною кореневою системою, підвищеною азотфіксуючою
здатністю, адаптовані о абіотичних і біотичних чинників з урахуванням
солестійкості та посухостійкості.
Селекція сої розпочата в Інституті з 1959 року. Зрошувані землі
Херсонщини, і в цілому півдня України є зоною гарантованого виробництва
сої. В умовах зрошення до сорту пред’являються більш високі вимоги. Він
повинен забезпечити максимально можливу продуктивність, не вилягати, добре
реагувати на збільшення густоти стояння і доз добрив і відповідати вимогам
механізованого збирання врожаю. Створення сортів сої які будуть відповідати
всім цим вимогам можливо тільки в умовах зрошення.
За 62 роки селекційної роботи і Інституті самостійно і разом з іншими
науково-дослідними установами створено 38 сортів сої різних груп стиглості.
Великою популярністю серед аграріїв користуються сорти інтенсивного типу з
урожайністю насіння 3,41-4,72 т/га, у т. ч. Діона, Фаетон, Вітязь 50, Даная,
Аратта, Святогор, Софія, Монарх. Вони характеризуються стійкістю до посухи,
вилягання, володіють високою азот фіксуючою здатністю.
У 2020 році започаткована селекція нових перспективних культур – гуару
та сої овочевої.
Гуар-трав'яниста рослина, яка любить вологу, але може легко переносити і
засуху, що не гинучи при нестачі вологи, а лише сповільнюючи своє зростання.
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Серед бобових культур гуар, можливо, не найвідоміша культура, але при цьому
вона займає серед своїх родичів особливе місце. Отримана на її основі гуарова
камедь в рівній мірі важлива як для технологічних процесів виробництва
харчових продуктів, так і для нафтовидобувної промисловості.
Соя овочева дуже популярна рослина в країнах Сходу, Китаї та ін.
Цінність її дуже багатогранна. За вмістом легкодоступних білків та
цілющої жирної кислоти Омега–3 займає перше місце серед усіх рослинних
продуктів. Продукти з сої містять антиканцерогени, їх відносять до факторів
«здорового харчування».
В Інституті зберігається колекція бавовнику. Близько 200 сортів світової
селекції щорічно висівається в колекційному розсаднику. Ведуться відбори
скоростиглих сортів. В Реєстр сортів рослин занесено два сорта бавовнику
створених селекціонерами Інститут. Дніпровський 5, Підозерський 4.
ЩОДО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРСЬКОГО
РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Мірзоєва Т. В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
В Україні багатий природний потенціал і сприятливі агрокліматичні умови
дозволяють вирощувати широкий спектр лікарських рослин, включаючи
ефіроолійні й пряні, практично на всій території, що є важливою передумовою
формування високопродуктивної та високоефективної галузі національної
економіки та одним із інструментів розвитку сільських територій. До того ж,
зважаючи на те, що лікарське рослинництво значною мірою сприяє досягненню
цілей сталого розвитку та інклюзивного зростання, на вагому роль, яку воно
відіграє в забезпеченні фармацевтичної промисловості рослинною сировиною
та населення життєво необхідними медичними препаратами на її основі, а
також зважаючи на те, що воно є високодохідним і експортоорієнтованим [1, 2,
3], без перебільшення можемо стверджувати, що галузь цілком правомірно
можна розглядати як стратегічну для держави.
Разом із тим, розвиток лікарського рослинництва в Україні гальмується
низкою системних проблем, у тому числі нормативно-правового, інформаційного
та фінансового характеру. Так, окремі законодавчі й нормативні акти,
нормативні документи та державні програми, мають загальний характер і не
сконцентровані саме на лікарському рослинництві.
Широкомасштабне вирощування лікарських рослин стане можливим тільки в
тому випадку, якщо існуючі обмеження будуть усунуті шляхом підтримки як
держави, так і суспільства та буде розроблена й реалізована Стратегія розвитку
галузі з чітко визначеними механізмами та інструментами її формування (табл. 1).
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Таблиця 1
Механізми та інструменти формування стратегії розвитку лікарського
рослинництва*
Механізм
нормативноправовий

Завдання механізму
створення сприятливих
законодавчих умов для активізації
вирощування та переробки
лікарських рослин, включаючи
ефіроолійні й пряні, і реалізація
політики заохочення їхнього
вирощування

Інструменти
законодавчі й нормативні акти,
нормативні документи, документи
дозвільного характеру, національні, а
також міжнародні стандарти й
сертифікати, тощо

організаційноуправлінський

забезпечення принципів
державно-приватного партнерства,
співробітництва органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування, представників
бізнесу, науки, громадських
організацій

державні програми, регіональні
програми, положення, плани
розвитку та проєкти щодо розвитку
лікарських рослин , різного роду
заходи, акції, конкурси конференції,
семінари

фінансовоекономічний

досягнення високого рівня
конкурентоспроможності галузі,
дотримання принципів і засад
сталого розвитку територій

зниження орендної плати за земельні
ділянки, що використовуються для
вирощування ЛР; збільшення
мінімального строку оренди
земельних ділянок, що надаються
для вирощування ЛР; субсидії на
вирощування, на закладання й догляд
за молодими багаторічними
насадженнями ЛР, на придбання
спеціальної техніки й обладнання та;
податкові канікули для фермерів;
програми пільгового кредитування
виробників
інфраструкформування інфраструктури галузі Державна агенція з розвитку
турного
лікарського рослинництва, Асоціації
забезпечення
лікарського рослинництва, інші
галузеві громадські організації,
різного роду об’єднання виробників
інформаційноналагодження взаємодії з усіма
мережева структура комунікації,
комунікаційний стейкхолдерами, надання
регулярне інформування через пресінформаційної та консультаційної релізи, веб-сайти, соціальні мережі,
підтримки виробникам і
засоби масової інформації
експортерам ЛР
*розроблено автором.

Виходячи з пропозиції розглядати лікарське рослинництво як окрему
галузь, вважаємо на часі є дії з боку держави, зокрема розробка й прийняття
низки більш конкретних і дієвих законодавчих і нормативних документів, що
матимуть на меті створення ефективного нормативно-законодавчого механізму
для активізації вирощування та переробки лікарських рослин, включаючи
ефіроолійні й пряні, і реалізація політики заохочення їхнього вирощування.
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Збір дикорослих лікарських рослин також не можна залишати поза увагою,
тому необхідними є об’єднані зусилля держави й приватних виробників щодо
переведення заготівель дикоросів у цивілізовану площину з обов’язковим
відновленням дикорослих плантацій у різних регіонах держави та переведенням
привабливих із комерційної точки зору дикорослих видів у культуру. Загалом,
спільні зусилля держави й учасників галузі мають спрямовуватися на
підвищення ефективності та раціонального використання лікарських культур,
особливо за рахунок інтеграції в національні, регіональні та місцеві стратегії й
програми розвитку.
Джерела та література
1. Вирощування лікарських рослин як бізнес URL: http://jak-zarobyty.pp.ua/5480viroschuvannya-lkarskih-roslin-yak-bznes.html;.
2. Мірзоєва Т.В. Перспективи розвитку лікарського рослинництва. Вісник НУБіП
України. № 181. Ч.6. 2013. С.176-181.
3. Никитюк Ю.А. Інституціональні засади аналізу функціонування ринку лікарських
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ
Міщенко С.В., Ткаченко С.М.
Інститут луб’яних культур НААН (м. Глухів Сумської обл.)
Значні зрушення в аграрному секторі економіки, зміна економічномаркетингового, правового та інформаційного середовища на фоні процесів
глобалізації на сучасному рівні вимагають реального та практичного
впровадження інноваційних напрямів [1]. Формування нової парадигми
розвитку агропромислового комплексу в 20 ст. можливе лише за умови
активного та виваженого впровадження інновацій.
Не зважаючи на весь свій масштабний потенціал, сучасний український
агропромисловий комплекс зможе ефективно розвиватися лише за умов
активного інноваційного розвитку підприємств, що його формують. Для
ефективного інноваційно-інвестиційного існування агропромислового сектору
України необхідним є впровадження такої моделі інноваційного розвитку, яка б
забезпечувала баланс між модернізацію виробництва і впровадженням
результатів наукових розробок, нових продуктів і технологій виробництва. Для
підвищення рівня інноваційної діяльності та інвестиційної привабливості
вітчизняних агропромислових підприємств було запропоновано модель їх
модернізації на засадах інноваційного провайдингу [2].
Сфері аграрної науки у моделі інноваційного провайдингу належить
важливе місце, адже вона є генератором наукових ідей та інноваційних розробок.
Разом з тим, у сфері підприємницького середовища агропромислового
комплексу, згідно з запропонованою моделлю, існує три напрями впровадження
інновацій: 1) селекційно-генетичні; 2) екологічні та виробничо-технологічні; 3)
організаційно-управлінські [2]. Основними напрямами селекційно-генетичних
інновацій за сучасних умов у аграрному секторі є наступні: нові сорти культур з
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високою потенційною продуктивністю; відновлювана та екологічно безпечна
біопродукція; нові сорти і гібриди культур з покращеними якісними
параметрами; адаптаційні культури (створення сортів, що більш пристосовані до
несприятливих погодних умов) тощо [2].
Особливості й етапність формування селекційно-генетичних інновацій на
прикладі створення нових сортів рослин наступна: 1) на основі потреб ринку
визначають напрями і теоретичні моделі сортів; 2) здійснюють розробку
інноваційних методів, прийомів і способів селекції; 3) в результаті застосування
інноваційних методів, прийомів і способів селекції створюють нові сорти із
заданим рівнем продуктивності, принципово відмінними ознаками і
властивостями; 4) перед впровадженням сорту в агропромислове виробництво
розробляють сортову технологію вирощування або її елементи;
5) впроваджують сорт в агропромислове виробництво. У разі виникнення нових
потреб ринку описаний цикл повторюється.
Зазначені напрями інновацій характерні й для селекції промислових
конопель (Cannabis sativa L.). Процес створення нових сортів з високою
потенційною продуктивністю, кращими якісними показниками продукції,
стійкістю до абіо- та біотичних чинників носить перманентний характер,
оскільки всім сортам властива генетично обумовлена здатність до виродження
(наприклад, через накопичення у генофонді популяції негативних мутацій,
кліматичні флуктуації тощо). Потреба у нових сортах конопель посівних
викликана і змінними потребами виробництва та ринку коноплепродукції.
Визначено наступні пріоритети сучасної селекції промислових конопель:
волокнистий, енергетичний, насіннєвий, медичний і універсальний. Для
створення сортів, спеціалізованих за напрямами господарського використання,
розроблено методологію використання самозапилених ліній при отриманні
гетерозисних гібридів і синтетичних популяцій; запропоновано додаткові
методи селекції: використання гаметоцидів, способи оцінки рослинних зразків
за наявністю канабіноїдних сполук, прийоми роботи в культурі in vitro [3]. За
останнє десятиріччя створено конкурентоздатні сорти промислових конопель
як селекційно-генетичні інновації та складові моделі інноваційного
провайдингу в агропромисловій сфері. До них належать сорти Вікторія, Глесія,
Миколайчик, Артеміда, Гармонія, Вік 2020, Глухівські 51, Глухівські 85 [3–5].
Наразі вітчизняні досягнення в селекції конопель досить вагомі, але вже
через деякий час можуть виникнути зовсім інші проблемні моменти і задачі,
постати нові вимоги виробництва, з’являться інші селекційно-генетичні інновації.
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КОМПЛЕКСНІ ПРЕПАРАТИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Пиляк Н.В.1, Крутякова В.І.1, Ткаленко2Г.М., Нікіпелова1О.М., Ротар1 В.В.
1
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН України
(смт Хлібодарське, Одеська область)
2
Інститут захисту рослин НААН України (м.Київ)
Сформовані впродовж еволюції мікроорганізми є унікальними
природними реакторами, здатними синтезувати широкий спектр біологічно
активних речовин, серед яких є надзвичайно цінні для практики. Біосинтетична
активність мікроорганізмів привертає увагу дослідників з точки зору отримання
знань щодо закономірностей і регулювання активності утворення
різноманітних біологічно активних сполук і вивчення їхньої ролі у
функціонуванні мікробної клітини. Крім того, отримані знання мають велику
перспективу впровадження, завдяки виробництву і практичному використанню
мікробних метаболітів і їх продуцентів у багатьох галузях господарства −
медицині, промисловості, біотехнології, аграрному виробництві.
Мікроорганізми різних таксономічних груп привертають до себе постійну
увагу багатьох дослідників у галузях загальної і промислової мікробіології,
біотехнології, генної інженерії як продуценти цінних біологічно активних
речовин, мікробний синтез яких є набагато дешевший, ніж хімічний.
Виникнувши в Японії, ЕМ-технологія визнана сьогодні всім світовим
товариством, вона істотно впроваджується в останнє десятиліття як частина
національної політики в багатьох країнах світу [1].
На сьогоднішній день дуже актуальними є комплексні дослідження
біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів, вивчення якомога ширшого
спектру біологічно активних сполук, синтезованих продуцентом, що надає
можливості розширити сфери їхнього застосування у аграрному виробництві.
Надзвичайно актуальним є питання підвищення активності продукування
мікроорганізмами біологічно активних речовин. Різні види мікроорганізмів
мають різні потреби у джерелах живлення, що також потребують різних умов
культивування. Тому створення комплексних біопрепаратів потребують
фундаментальних підходів та багатоетапних досліджень.
Створення доступних засобів підвищення врожаїв, наукове обґрунтування
технологій чи елементів технологій їх отримання з використанням комплексу
біологічно активних речовин, що продукують штами-продуценти, дасть змогу
підвищити врожаї, покращити якість сільгосппродукції, істотно підвищити
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стійкість рослин проти хвороб і стресових факторів, зменшити кількість
пестицидів та нітратів в продукції рослинництва [1-5].
Над проблемою створення комплексних препаратів колектив Інженернотехнологічного інституту «Біотехніка» НААН України працює давно.
Результатом наукових досліджень було створення поліштамового препарату
«Біогет» – засобу допосівної обробки насіння з фунгіцидними і живильними
властивостями. Створено також ефективний біштамовий препарат фунгіцидної
дії Трихопсин, який успішно пройшов апробацію в господарствах півдня
України, Молдови та Придністров’я з позитивними результатами при біозахисті
рослин [2]. Також створено препарати, що поєднують рістстимулюючу і
фунгіцидну дію БіоГібервіт та Вітастим, які пройшли апробацію в
господарствах півдня України [3].
На сьогоднішній день колектив інституту працює над розробкою
комплексного мікробіопрепарату для біологічного захисту рослин від
шкідників та хвороб. Також, в Інженерно-технологічному інституті
«Біотехніка» з метою забезпечення маточними культурами регіональних
біолабораторій, які зайняті виробництвом біологічних засобів захисту рослин
(БЗЗР), сформовано Колекцію мікроорганізмів для засобів захисту рослин. У
Колекції зібрано і використовуються типові промислові штами мікроорганізмів
(бактерій і грибів), які є діючими чинниками в БЗЗР з фунгіцидними,
нематоцидними, інсектицидними і родентицидними властивостями.
Тому, для створення комплексних препаратів відібрано наступні колекційні
штами мікроорганізмів в якості агентів з фунгіцидними властивостями:
Trichoderma viride, Trichotecium roseum, Gliocladium rozeum, Bacillus subtilis,
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aureofaciens. В якості агентів з
інсектицидними функціями відібрано відомі інсектициди: Bacillus thuringiensis
var. thuringiensis, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, Streptomyces avervitilis.
Таким чином, розробка і застосування препаратів на основі агрономічно
цінних мікроорганізмів, які без порушення механізмів біоценотичної регуляції
і екологічної стабільності будуть контролювати чисельність шкодочинних
об’єктів в агроценозах, сприятиме одержанню екологічно безпечної
рослинницької продукції та зниженню рівня забруднення агроценозів
пестицидами, відновлюватиме природну рівновагу екосистем.
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ПЕРСПЕКТИВИ УВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ Calamintha nepeta (L.) Savi /
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze) У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕНЯ
АСОРТИМЕНТУ ПРЯНО-СМАКОВОЇ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Позняк О. В.
Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН
(с. Крути Чернігівської області)
Актуальною проблемою розвитку вітчизняного овочівництва є пошук,
інтродукування, селекція і введення у широке практичне використання нових
(нетрадиційних
для
певної
зони,
малопоширених,
екзотичних)
високопродуктивних видів і форм зеленних, пряно-смакових, пряноароматичних, делікатесних, лікарських рослин. На сьогодні перед вітчизняними
науковцями постає завдання розширити асортимент овочевих рослин для
вітчизняного виробника. Вирішити цю проблематику можливо кількома
послідовними кроками: інтродукція і введення в культуру на певній території
нетрадиційних рослин, створення вітчизняних конкурентоздатних, з високим
адаптивним потенціалом сортів, а також проведення науково-інформаційного
супроводу. Створювані сьогодні сорти і гібриди малопоширених видів повинні
мати лікувально-профілактичні та протекторні властивості, вирізнятися високою
продуктивністю,
поліпшеним
біохімічним
складом,
універсальністю
використання, придатністю до тривалого зберігання, промислової переробки,
механізованого
збирання
та
іншими
ознаками
підвищення
конкурентоспроможності товарної продукції.
Першим важливим кроком у цьому напрямі є інтродукція. Коли йдеться про
екзотичні форми рослин, що залучаються для культивування з метою одержання
товарної продукції, то вирішується питання економічної доцільності. Щодо
рідкісних і зникаючих видів, то інтродукція дає змогу хоча б частково
вирішувати проблему їх збереження як потенційних джерел цінних спадково
обумовлених ознак. Отже, з’являється можливість ввести в культуру ті з них, що
мають особливу цінність і потребують невідкладних заходів охорони: види, які
втрачаються з місць зростання через господарське освоєння територій [2].
Основою розширення селекційної бази рідкісних і нетрадиційних видів рослин,
без сумніву, є адаптивна інтродукція, що ґрунтується на основі насінної
репродукції, дії природного і штучного відборів від покоління до покоління, дає
змогу підвищувати адаптацію рослин, забезпечує формотворчі процеси.
Адаптаційна здатність виду є найважливішим показником можливості
формування культигенного ареалу за межами його природного зростання.
Дієвим шляхом поширення рідкісних, нетрадиційних видів рослин як
сільськогосподарських культур в Україні є продовження інтродукційного
процесу – аналітична і синтетична селекція.
У попередні роки проведення досліджень на Дослідній станції «Маяк»
Інституту овочівництва і баштанництва НААН тривало збирання і оцінювання
вихідного матеріалу малопоширених видів овочевих рослин. Оскільки вихідний
матеріал є генетичною основою нових сортів, при збиранні колекцій нових видів
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рослин потрібно підбирати зразки різного еколого-географічного походження з
якнайширшим
набором
господарських
показників
та
морфологоідентифікаційних ознак.
За результатами досліджень з-поміж великого різноманіття рослин родини
Глухокропивові, або Ясноткові (Lamiaceae), варто виділити рідкісний на
сьогодні у культурі на території України вид – каламінту котовникову
(Calamintha nepeta (L.) Savi, або Clinopodium nepeta (L.) Kuntze). У природі
каламінта котовникова поширена на кам’янистих схилах Кавказу і в
Прикавказзі, підіймаючись до середини гірського поясу (звідси народна назва –
гірська м’ята), у північній Африці, західній Азії – аж до території Ірану, а також
зустрічається на всій південній території Європи, де зростає головним чином у
лісах і серед чагарників. Даних щодо поширення цього виду у природних
умовах на території України немає [1].
Каламінта котовникова – багаторічна трав'яниста рослина заввишки 2050 см. Стебла і листки м'яко опушені відхиленими волосками. Стебла
чотиригранні, при поляганні торкаються ґрунту і укорінюються, тому частіше
кущики мають асиметричну форму. Листки супротивні, мають черешки, іноді
сидячі; листкова пластинка округло-яйцевидна, краї пильчасто-зубчасті, проте
можуть бути й цілокраї, густо волосисті, забарвлення – зелене різного ступеня
прояву, а у диких форм – частіше сірувато-зелене. Квітки зібрані на верхівках
висхідних угору (вертикальних) пагонів і у пазухах листків в суцвіття-дихазії,
що утворюють переривчасте однобічне китицевидне суцвіття, яке виступає над
листками. Забарвлення віночка квітки – від білого до лілового різних відтінків,
з білим ротиком. Вирощені у культурі з розсади рослини зацвітають у перший
рік, у кінці липня, або на початку серпня.
Рослина використовується як овочева, а саме пряно-смакова і ароматична.
У кулінарії листки і пагони каламінти використовують у свіжому і висушеному
виді, суха пряність має більш гострий смак і насичений аромат. Збирання
зеленої маси каламінти котовникової для використання у кулінарії і у якості
лікарської сировини проводять на початку цвітіння, за сезон можна зрізати 2-3
рази. Узимку свіжу зелень можна отримувати на підвіконні. Із листків готують
чай, що має гострий смак і насичений аромат. Ними ароматизують освіжаючі
напої. При додаванні трави каламінти котовникової оригінального смаку і
аромату набудуть солені і мариновані овочі
Отже, каламінта котовникова – цікава рослина-інтродуцент, що з'явилася
віднедавна в Україні та заслуговує на освоєння як пряно-смакова овочева та
декоративна рослина. Проте потребує додаткового комплексного вивчення і
залучення у селекційний процес.
Джерела та література
1. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. Определитель высших
растений Украины. Киев : Фитосоциоцентр, 1999. С. 299, 309-310.
2. Рябчун В. К., Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л. та ін. Шляхи збагачення
Національного генбанку рослин України / Генетичні ресурси рослин. Харків, 2014. №14. С. 6-22.
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ЗБАГАЧЕННЯ СОРТИМЕНТУ ЗЕЛЕННИХ КУЛЬТУР – ІННОВАЦІЙНА
СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ОВОЧІВНИЦТВА
Позняк О. В., Касян О. І., Чабан Л. В.
Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН
(с. Крути Чернігівської області)
На сьогодні питання урізноманітнення видового і сортового складу
рослин, що використовуються, або можуть бути використані як овочеві,
залишається актуальним [2, 3]. У цьому контексті селекційна робота щодо
збільшення сортименту нетрадиційних та відомих вітчизняному споживачеві,
але малопоширених видів рослин, зокрема овочевого напряму використання, в
державі була й залишається пріоритетною і перспективною.
Для вирішення зазначеної проблеми на Дослідній станції «Маяк»
Інституту овочівництва і баштанництва НААН з 1993 року проводяться
комплексні дослідження з малопоширеними видами щодо їх інтродукції,
селекції, розроблення окремих елементів технології вирощування на товарні і
насіннєві цілі, освоєння у виробництво і поширення у приватному секторі,
інформаційно-роз’яснювальна робота про значення і цінність продукції
нетрадиційних видів рослин тощо.
Мета роботи – створення конкурентоспроможних (високопродуктивних,
посухостійких, з поліпшеним біохімічним складом, адаптованих до умов
вирощування у зонах Лісостепу і Полісся України) сортів малопоширених
однорічних і багаторічних пряно-смакових, зеленних і делікатесних рослин для
потреб вітчизняного овочівництва.
На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва
НААН у результаті проведеної селекційної роботи створено низку сортів
малопоширених пряно-смакових і зеленних рослин, внесених до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, упродовж 20202021 років [1] і рекомендованих для освоєння агроформуваннями усіх форм
власності і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України.
Щавель кислий сорт Старт. Урожайність зеленої маси 24,1 т/га.
Положення листків розетки напіврозлоге, інтенсивність зеленого забарвлення
розеткового листка помірна. Довжина листкової пластинки розеткового листка
19,1 см, ширина листкової пластинки – 7,6 см, що більше за ці показники у
сорту-стандарту відповідно на 4,1 см та 1,3 см. Форма листкової пластинки за
виключенням базальних часток – помірноеліптична, форма верхівки
розеткового листка – тупа, форма основи розеткового листка – стріловидна з
лопатями, що розходяться.
Дворядник тонколистий сорт Молодість. Сорт ранньостиглий – період
від масових сходів до збиральної стиглості 36 діб; характеризується подовженим
періодом господарської придатності – 17 діб. У період повного розвитку розетки
висота рослини новоствореного сорту становить 16 см, діаметр розетки – 25 см,
кількість листків у розетці 14-16, маса однієї розетки 60 г. Урожайність зеленої
маси за схеми вирощування 45х5 см становить 28,0 т/га. Біохімічний склад
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листків нового сорту дворядника тонколистого Молодість: суха речовина
10,64%, загальний цукор 0,50%, аскорбінова кислота 94,83 мг/100 г.
Бугила кервель сорт Жайворонок. Урожайність зеленої маси 21,2 т/га.
Маса 10 розеток становила 75 г. Біохімічний склад: вміст сухої речовини у
листках 17,06 %, загального цукру – 2,95%, аскорбінової кислоти 52,92 мг/100 г.
Смакові і ароматичні якості 5 балів. Довжина листкової пластинки 12–14 см,
ширина – 7–8 см, довжина черешка 6 см. Забарвлення листкової пластинки
світло-зелене.
Салат посівний стебловий сорт Лелека. Урожайність зеленої маси 35,6
т/га за маси однієї розетки листків 450 г, урожайність товарних стебел 15,5 т/га
за маси одного товарного стебла 152 г. Довжина товарного стебла 34 см і його
ширина 4 см; довжина листкової пластинки 32 см і її ширина 11 см. Вміст сухої
речовини 9,97 %, загального цукру 2,40 %, аскорбінової кислоти 27,02 мг/100 г.
Салат посівний листковий сорт Вишиванка. Період від початку товарної
стиглості до стеблування – 14 діб. Листкова пластинка (довжина і ширина) –
17,3х13,6 см; кількість листків – 17 штук; середня маса однієї рослини – 105,0 г.
Урожайність зеленої маси 14 т/га. Забарвлення зовнішніх листків червонувате,
інтенсивність та поширення антоціанового забарвлення сильна та суцільне,
розташування тільки дифузне.
Салат посівний листковий сорт Лель. Період від масових сходів до
товарної стиглості склав 36 діб; період від початку товарної стиглості до
стеблування 16 діб. Листкова пластинка (довжина і ширина) – 18,6х16,4 см;
кількість листків 19 штук; середня маса 1-ї рослини – 135,5 г. Урожайність зеленої
маси 18.1 т/га. Забарвлення зовнішніх листків червонувате, інтенсивність та
поширення антоціанового забарвлення сильна та суцільне, розташування
дифузне і плямами.
Отже, з метою збагачення вітчизняного асортименту на Дослідній станції
«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН створено низку
конкурентоспроможних сортів зеленних овочевих рослин, які відповідають
вимогам, що висуваються до сучасних інноваційних селекційних розробок в
овочівництві і на сьогодні освоюються в агроформуваннях усіх форм власності
і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України.
Джерела та література
1. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2021 році
(реєстр є чинним станом на 18.10.2021 р.) / [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://minagro.gov.ua/storage/app/uploads/public/616/d5a/493/
616d5a4939c5d319155556.pdf.
2. Корнієнко С. І. Овочевий ринок: реалії та наукові перспективи / Овочівництво і
баштанництво: міжвід. темат. наук. зб-к. Харків: ТОВ «Виробниче підприємство «Плеяда»,
2013. Вип. 59. С. 7-22.
3. Кравченко В. А., Гуляк Н. В. Підвищення ефективності селекції і насінництва
овочевих рослин / Овочівництво і баштанництво: міжвід. темат. наук. зб-к.- Харків: ТОВ
«Виробниче підприємство «Плеяда», 2014. Вип. 60. С. 15-19.
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ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКОЇ ДСГДС ІК НААН
Поліщук М. О., Богдан О. О.
Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту
картоплярства НААН (м. Луцьк)
Сьогодні перед агропромисловим комплексом України стоїть велике
завдання – стати головним драйвером економіки регіонів і забезпечити
продовольчу незалежність в параметрах, заданих доктриною продовольчої,
енергетичної, економічної та політичної безпеки держави. У цьому зв'язку, як
ніколи, актуальними є відтворення і підвищення ефективності використання в
сільському господарстві земельних та інших природних ресурсів країни,
екологізація виробництва, розвиток та ефективність виробництва біопалив,
сталий розвиток сільських територій, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому
ринках, створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва,
підвищення інвестиційної привабливості галузі. Досягнення поставлених цілей
можливе за умов інноваційного розвитку агропромислового комплексу,
інтеграції кращого світового досвіду та рішень у всіх його секторах [1].
Вагомий внесок у забезпечення інноваційного розвитку належить аграрній
науці. Найбільш наближеними до розв'язання проблем наукового забезпечення
інноваційного розвитку агропромислового виробництва є науково-дослідні
установи регіонального рівня. Їх основні завдання це: виконання власних
наукових досліджень із проблем інноваційного розвитку АПК регіонів;
адаптація завершених розробок наукових установ загальнодержавного рівня до
місцевих ґрунтово-кліматичних умов; комерціалізація і капіталізація
завершених наукових розробок з інноваційним потенціалом; формування
інноваційних проектів і бізнес-планів; упровадження розробок в
агроформуваннях і їх науково-консультаційний супровід [2].
На розв’язання цих завдань спрямована програма наукових досліджень
НААН «Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку
галузей агропромислового виробництва України» (Інноваційний розвиток,
2021-2025 рр.). Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту картоплярства НААН (Волинська ДСГДС ІК НААН) є одним із
виконавців даної програми на регіональному рівні.
Проведена науковцями Волинської ДСГДС ІК НААН у 2021 р. науководослідна робота була спрямована на:
–відбір наявних наукових розробок установи з інноваційним потенціалом
для випробування, впровадження, які максимально відповідають регіональній
спеціалізації виробництва сільськогосподарської продукції Західного Полісся
України;
–розробку науково-організаційних підходів для випробування та
впровадження завершених наукових розробок;
–науково-консультаційний
супровід
інноваційної
продукції
в
агропромисловому комплексі Західного Полісся України;
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Проведено випробування 9 наукових розробок, в т.ч. в галузі землеробства
– 2, рослинництва – 6; економіки – 1. Випробування проводились для
визначення відповідності продукції технічним завданням, вимогам стандартів,
технічній документації і для вирішення питання про можливість подальшого
випробування або впровадження у виробництво, адже тільки шляхом
постійного пошуку і вдосконалення можна досягти успіху у підвищенні
ефективності агросектору.
Впроваджувалось 12 розробок в галузях агропромислового виробництва в
т. ч. в галузі землеробства – 5, рослинництва – 5, зоотехнії – 1, економіки – 1.
Укладено 12 договорів. Випробування та експериментальне виробництво із
застосуванням нових інноваційних продуктів проводилось в дослідних та
базових господарствах Волинської ДСГДС, а також в інших господарствах
Західного регіону.
На основі результатів випробувань та впроваджень здійснено відбір
завершених наукових розробок, що рекомендуються для подальшого освоєння
в агропромисловому виробництві регіону.
З метою прискорення розповсюдження інноваційних розробок у галузі
сільського господарства Волинською ДСГДС та за її участі проводились
конференції, семінари, наради, круглі столи та навчання. Було закладено 2
демонстраційних полігони, які максимально наближені до товаровиробників,
розміщені відповідно до природно-кліматичних зон області та стали місцем
організації та проведення днів поля [3].
Дослідження з випробування завершених наукових розробок в умовах
досліджуваного нами регіону, дають можливість швидко та якісно впровадити
у аграрне виробництво необхідні для сільгоспвиробників наукові розробки як
Волинської ДСГДС, так і інших наукових установ НААН України. Трансфер
інноваційних розробок дасть можливість наочно показати потенційним
користувачам можливості використання та результат, що одержано у процесі
впровадження. Виробники, освоївши та використавши корисну інформацію,
консультації та поради науковців, виходячи з набутих нових знань,
пересвідчившись на виробничих та демонстраційних полігонах базових
господарств в перевагах інноваційних розробок, орієнтуючись на ринок,
прийматимуть виважені оптимальні рішення для ведення господарства.
У подальшому, з фінансовим зміцненням сільськогосподарських
товаровиробників, інноваційні процеси набудуть більшого поширення й
вирішальним чином визначатимуть результативність аграрного сектору. Адже
тільки інноваційний тип розвитку аграрного сектору спроможний забезпечити
постійне зростання його конкурентоспроможності.
Джерела та література
1. Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 1718 листопада 2015 р.: у 3 т. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. Т.2. С.2.
2. Вергунов В.А. Досвід інноваційної діяльності установ аграрної науки на
регіональному рівні. Вісник аграрної науки. 2020, №4. С.75-83.
3. Інформаційний звіт про діяльність Волинської ДСГДС ІК НААН за 2021р. ПНД 41
«Інноваційний розвиток». Волинська ДСГДС. Рокині, 2021. 92 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Попов С. І., Єгоров Д. К., Єгорова Н. Ю.
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН (м. Харків)
Аналізом розвитку вітчизняної насіннєвої галузі займались М. В. Зубець,
В. П. Ситник, М. М. Гаврилюк, В. В. Волкодав, Г. В. Гуляєв, Б. О. Весна,
В. В. Амбросов, М. Г. Лобас, Л. М. Худолій, Н. Л. Рильська та ін. [1-4]. Проте в
сучасних умовах залишаються невирішеними ряд питань, пов’язаних з
підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних сортів, покращенням
економічного стану як виробників, так і споживачів зернової галузі. Перехід до
ринкових відносин зумовив необхідність орієнтуватись у товаровиробництві
сільгосппродукції, ефективно розпоряджатися виробничими, кадровими та
фінансовими ресурсами сільгосппідприємств, кваліфіковано оцінювати
кон’юнктуру ринку.
Нині виробництво конкурентоспроможної сільгосппродукції продукції
можливе лише на основі всезростаючої культури землеробства та своєчасного
сортооновлення сільгоспкультур, але нажаль спостерігається поступове
зменшення товаровиробників зернових колосових культур, що пов’язано як із
суттєвим зростанням витрат на їх виробництво, так і неврегульованою ціновою
та кредитною ситуацією на ринку, не завжди своєчасною компенсацією цих
витрат з боку держави.
Багаторічні дослідження Б. О. Весни, В. В. Кириченка, Л. В. Бондаренка,
І. П. Пазія та ін. вказують на оптимальні обсяги виробництва оригінального,
елітного та репродукційного насіння. Відповідні репродукції сільгоспкультури
визначають від обсягів товарних посівів, з урахуванням норми висіву, виходу
кондиційного насіння з одного гектара [3, 5].
Тому для проведення ефективного сортооновлення та сортозаміни в зоні
Лісостепу важливим є науково обґрунтований розрахунок потреби в насінні
вищих репродукцій зернових культур. Так, площа посіву озимої пшениці в
агроформуваннях зони Лісостепу повинна складати 1977,4 тис. га, при цьому
площа насінницьких посівів першої репродукції – 40,4 тис. га [1, с. 356].
В свою чергу щорічна потреба в насінні еліти становить 11,6 тис. тон,
першої репродукції (разом зі страхфондом) – 80,8 тис. тон, а другої – 565,5 тис.
тонн. Для проведення сортооновлення та сортозаміни ярого ячменю загальна
площа посіву повинна складати 1283,7 тис. га, першої репродукції – 26,2 тис.
га, другої – 183,5 тис. га.
Нажаль в сучасних ринкових умовах найвпливовішими негативними
явищами є коливання обсягів виробництва, вплив деяких зовнішніх факторів,
коли з одного боку, повністю задовольняється потреба в якісному насінні, а з
іншого - перевиробництво насіння еліти зернових колосових культур зумовлює
зменшення прибутку товаровиробників зернової продукції.
Пріоритетне місце в виробництві насіння вищих репродукцій зернових
колосових культур на регіональному рівні належить Інституту рослинництва
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імені В.Я. Юр’єва НААН (ІР імені В.Я. Юр’єва) – головному оригінатору
селекційних інновацій (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяги виробництва та реалізації насіння вищих репродукцій озимих культур в
Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, в середньому за 2017-20 рр.

Назва сорту
Озима пшениця
Озиме жито
Озиме тритикале

в середньому за 2017-20 рр.
питома
вироблено
реалізовано
вага реалізації,
насіння, тонн
насіння, тонн
%
262,21
158,30
60,4
93,81
79,68
84,9
79,90
59,66
74,7

Бачимо, що потреба в насіння вищих репродукцій на регіональну рівні
повністю задоволена, адже питома вага реалізації насіння озимої пшениці в
середньому становила 60,4 %. Найбільш конкурентоспроможними сортами
озимої пшениці є сорти Розкішна, Шулиндінка, Гармоніка, Запашна, Досконала
та Здобна.
За даними таблиці видно, що потреба в насіння вищих репродукцій на
регіональну рівні більш, ніж задоволена, адже питома вага реалізації насіння
озимого жита в середньому становила 85%. Найбільш користуються попитом
новостворений сорт Стоір і гібриди Сатурн та Юпітер.
Потреба в насіння вищих репродукцій на регіональну рівні повністю
задоволена, питома вага реалізації насіння в середньому становила до 75 %.
Найбільш конкурентоспроможними сортами озимого тритикале були сорти Ад
256, Амос, Ніканор та Букет.
Аналіз реалізації насіння вищих репродукцій озимих культур в середньому
за 2017-20 рр. вказує на поступове його перевиробництво, адже питома вага
продажу цього насіння становить від 60 до 85%. Тому необхідно науково
обґрунтувати обсяги виробництва насіння вищих репродукцій озимих культур
по кожній відповідній репродукції.
Крім того, у процесі реалізації селекційних інновацій виникають
протиріччя між споживачами, які зацікавлені купити більш якісне насіння за
низькою ціною та виробниками, бажаючими отримати прибуток від реалізації
своєї інтелектуальної власності [6-7].
Схема, яка розроблена й обґрунтована науковцями ІР імені В.Я. Юр’єва
НААН В. В. Кириченком і В. М. Тимчуком, вказує на хід інноваційного процесу
в селекційних структурах. Після набуття всіх необхідних ознак створений сорт
або гібрид зернових колосових культур впроваджують як інноваційну розробку,
з відповідним рівнем інформаційно – маркетингового супроводження.
В сучасних умовах одним із найважливіших завдань агропромислового
комплексу Харківської області є нарощування валового збору та стабілізація
виробництва зерна. Основні причини поки що недостатньої ефективності
зернової галузі полягають у недотриманні науково-обґрунтованих сівозмін,
значного порушення у підходах до систем обробітку ґрунту, добрива, захисту
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посівів від хвороб, шкідників та бур’янів, що не дозволяє реалізувати потенціал
урожайності сучасних селекційних інновацій [8].
Таким чином, моніторинг та наукове обґрунтування оптимальних обсягів
виробництва насіння по кожній репродукції насіння та виробництва товарного
зерна сільгоспкультур зумовить ефективне впровадження наукових результатів
у виробничі процеси як насіннєвої, так і зернової галузей. При цьому досить
важливим і показовим етапом функціонування інновації в галузі насінництва є
її життєвий цикл на ринку, на протязі якого відбувається погашення витрат на
створення, оформлення та доведення селекційної інновації до споживача й
подальшого її прибуткового продажу.
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Расевич І. В.
Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
У сучасному світі прогрес сільськогосподарського виробництва
забезпечується наукою, наукомісткими технологіями і активною інноваційною
діяльністю (ІД), яка дозволяє енергійно впроваджувати наукові розробки у
виробничу практику. В Україні активно йде процес організації структур, що
безпосередньо задіяні у ІД. Одним із невід'ємних елементів ІД є трансфер, у
сільському господарстві, як правило, мова йде про трансфер технологій (ТТ).
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Трансфер технологій – процес продажу, передачі або обміну науковотехнічних знань, навичок, методів виробництва і досвіду з метою надання
наукових консультацій, застосування провідних технологічних процесів або
налаштування виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської
відповідно до потреб ринку [1, 3].
«Трансферна» частка технології активно відділяється в особливе середовище
і форму господарських зв'язків. Найкращим критерієм трансферу технології є
активне її застосування для виробничих потреб. Таким чином, трансфер – і
необхідний інструмент здійснення ІД, спрямований на передачу знань для
вирішення певних завдань, і провідна форма поширення інновацій [2, 4, 6].
Некомерційна форма, як правило, використовується у фундаментальних
дослідженнях із залученням незапатентованої інформації. ТТ у даному випадку
пов’язаний з невеликими витратами та підтримується на державному рівні або
завдяки особистим контактам [4, 6].
Взагалі метою ТТ є виключно впровадження у виробництво наукових
розробок, а не отримання прибутку. Тому початком ТТ є формування
обґрунтованої ідеї, а її доведення до виробництва – є його завершенням [1, 5].
Для отримання грошової вигоди при переході результатів наукових
досліджень у виробництво потрібна комерціалізація - невід’ємний елемент ТТ.
Її початок визначення шляхів впровадження нової розробки, а кінець –
реалізація розробки на ринку і отримання грошового прибутку. При
комерціалізації власник нової інноваційної технології отримує винагороду
згідно укладених на взаємовигідних умовах договорів.
До комерціалізації долучені як організації, що мають в штаті відповідних
спеціалістів (маркетологи, технологічні менеджери, юристи, патентознавці,
працівники інформаційних служб та ін.), так і малі наукові підприємства без
відповідних фахівців. Також цю функцію можуть виконувати і самі
розробники [3, 6].
Успіх цієї роботи багато в чому визначається методами і обсягами
державної підтримки, ефективністю моніторингу та науково-інформаційним
забезпеченням інноваційного розвитку в сфері сільського господарства. Якщо
просту інновацію автор може впровадити сам, то, що стосується значних
інновацій – необхідно підключати відповідних фахівців.
Український ринок послуг в області ТТ представлений в основному
консалтинговими компаніями та некомерційними фондами [2]. Кожна компанія
на ринку інновацій має власну специфіку. Деякі компанії не лише допомагають
оформити документи на отримання прав інтелектуальної власності, а також
сприяють просування інноваційної розробки та підвищують її обсяг продажів.
Аналіз роботи відповідних організацій в Україні і в інших економічно
розвинених країнах, дозволяє зробити наступний висновок - комерціалізацію і
ТТ повинні проводити фахівці в області передачі технологій в спеціально
сформованих для цих цілей інноваційно-впроваджувальних структурах. У
добре розвиненій інфраструктурі агропромислового виробництва вони є
невід'ємною складовою інноваційної системи АПК, пов'язаної з органами
управління та координації ІД в АПК.
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На
сьогодні
основними
виробниками
інновацій
для
сільськогосподарського виробництва України є мережа наукових інститутів,
дослідницьких станцій та господарств Національної аграрної академії наук. Під
інноваційним продуктом у сільському господарстві слід розуміти результат
інноваційної діяльності, що отримав практичну реалізацію у вигляді нового
товару (нові сорти, гібриди рослин, породи тварин), технології або послуги, які
при впровадженні у виробництво дають певний ефект.
Взаємозв'язок
цих
елементів
повинен
визначати
формування
найперспективніших напрямків розвитку сільськогосподарської науки і
визначення напрямку фундаментальних та прикладних перспективних науководослідних робіт для наукових організацій Національної аграрної академії наук
та Міністерства аграрної політики України.
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КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Сиволап А. М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Наразі склалась ситуація, коли масиви земель с/г призначення стали
занадто подрібненими, і їх неможливо обробляти великогабаритною технікою.
Це спричинено паюванням 27,5 млн га с/г земель (66% всіх с/г угідь в Україні),
які були поділені на земельні частки (паї), середній розмір яких по Україні
складає 4 га. Тому формувати та обробляти цілісні масиви земель неможливо. В
масивах земель все ще залишаються невитребувані паї, також між земельними
ділянками розташовані проектні польові дороги для проїзду до земельних
ділянок. А отже, особа, яка купить всі або більшість земельних ділянок в
масиві, не зможе їх об’єднати в одну велику земельну ділянку, тому що між
його земельними ділянками буде проходити мережа польових доріг. З метою
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подолання цієї ситуації потрібно розробити дієвий правовий механізм
консолідації с/г земель, які буде врахувати ряд важливих факторів.
Першим етапом консолідації с/г земель в Україні буде консолідація прав
користування земельними ділянками шляхом обміну правами користування
ними. В залежності від обставин, обмін може відбуватись як добровільно
шляхом укладання відповідного договору обміну, так і примусово, у разі
недосягнення згоди землевласниками, які самостійно обробляють землю, та
користувачами. Інформація про обмін правами користування земельними
ділянками повинна вноситься як додаткова інформація до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно в опис об’єкта іншого речового права з
зазначенням суб’єкта, якому передано право користування та строк, на який
здійснено передачу [1]. Консолідацією називають комплекс заходів, що полягає
в економічно обґрунтованому об’єднанні землевласниками земельних ділянок
всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація
яких забезпечують стале землекористування. Проекти землеустрою щодо
консолідації земельних ділянок розробляються з метою усунення недоліків
земельних ділянок (черезсмужжя, дрібноконтурність, відсутність доступу до
доріг та комунікацій тощо), а також можуть передбачати здійснення заходів
щодо поділу, об’єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок,
встановлення земельних сервітутів, укладення, зміни договорів про
користування (договори найму, оренди, суперфіцію, емфітевзису) земельними
ділянками. Запропоновані законопроектом норми створюють значні ризики
порушення майнових прав власників земельних ділянок, зокрема розпайованих
сільськогосподарських земель. Незважаючи на те, що у пояснювальній записці
до законопроекту про консолідацію зазначено, що, нібито, «у проекті акту
відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією
про захист прав людини і основоположних свобод», насправді примусовий
обмін чи купівля-продаж земельних ділянок прямо зачіпає одне з
основоположних прав – мирно володіти своїм майном.
Також згідно з ч. 5 ст. 41 Конституції України: «Примусове відчуження
об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з
мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом,
та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове
відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості
допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану». Відповідно до
законопроекту, зацікавлені особи мають можливість самостійно замовити
проект землеустрою щодо консолідації земельних ділянок у приватної
землевпорядної організації. Цей проект може передбачати заходи щодо поділу,
об’єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок, встановлення
земельних сервітутів, укладення, зміни договорів про користування земельними
ділянками, а також розмір компенсації за негативні наслідки, завдані власникам
земельних ділянок.
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Хоча законопроект декларує обмін рівноцінних земельних ділянок та
передбачає виплату компенсації власникам, механізми реалізації цих норм
залишаються на розсуд землевпорядників та органів Держгеокадастру. Адже
відсутні критерії «рівноцінності» ділянок хоча б за нормативною грошовою
оцінкою, складом угідь, розташуванням, не кажучи вже про інші обставини, які
можуть мати значення. Розмір компенсації визначається без участі особи, якій
буде завдана шкода. Проект землеустрою щодо консолідації земельних ділянок
повинен отримати погодження Держгеокадастру та ряду інших органів
відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу (у ред. законопроекту про
консолідацію). З урахуванням існуючої практики ці погодження є здебільшого
формальністю. У будь-якому випадку, жоден із цих органів не уповноважений
аналізувати дотримання балансу інтересів сторін під час обміну земельних
ділянок. За відсутності згоди власника земельної ділянки, зацікавлена особа
може вимагати затвердження проекту землеустрою щодо консолідації у
судовому порядку. При цьому суд не має спеціальних знань для того, щоб
переоцінити рішення проекту землеустрою по суті. Теоретично, відповідач
може замовити альтернативний проект землеустрою (для того, щоб довести
більш прийнятний варіант консолідації) або вимагати проведення експертизи
(для встановлення дійсного розміру завданої шкоди), проте за відсутності
активного захисту з боку відповідача найбільш імовірним сценарієм буде
затвердження судом запропонованого позивачем проекту землеустрою.
Тим більше, згідно із законопроектом ледь не основною умовою для
задоволення такого позову є внесення позивачем на депозитний рахунок суду
грошової суми, яка повинна бути сплачена відповідачам як компенсація
завданих їм негативних наслідків. Для примусової реалізації обміну з метою
консолідації земельних ділянок сільськогосподарського призначення
передбачено право звернутися до суду з позовом про обмін суміжної земельної
ділянки на іншу рівноцінну земельну ділянку. Теоретично, ці вимоги можуть
бути об’єднані в одному позові з вимогами про затвердження проекту
землеустрою щодо консолідації, тим більше що затверджений проект
землеустрою щодо консолідації земель буде основою для задоволення вимог
про обмін земельних ділянок.
Цікавим є питання захисту інтересів орендарів та заставодержателів
земельних ділянок, особливо в контексті посилення їхніх прав згідно з
нещодавно ухваленим парламентом законопроектом № 2194 (про внесення змін
до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо
удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин).
Зокрема, було передбачено переважне право орендарів на придбання земельної
ділянки, обмежені способи розпорядження земельними ділянками (купівляпродаж, обмін) без згоди орендаря, заборонені об’єднання та поділ земельних
ділянок без згоди орендарів та заставодержателів. Ці права не були враховані у
законопроекті про консолідацію, адже проект землеустрою щодо консолідації
земель може бути затверджений власниками земельних ділянок без участі
орендарів, хоча при цьому може передбачати поділ та об’єднання ділянок, їх
обмін чи продаж, а також зміни договорів про користування (найму, оренди,
суперфіцію, емфітевзису).
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З огляду на зазначене, норми законопроекту про консолідацію земель не
відповідають стандартам захисту майнових прав та не містять чіткої і
передбачуваної процедури для позбавлення права власності та визначення
розміру компенсації.[2]
Джерела та література
1. Е. Юрченко Консолідація земель: як забезпечити ефективне землекористування / 2020
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2. Законопроект про консолідацію земель / 2021
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ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Сіденко Є. В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Земельна реформа належить до найважливіших напрямів соціальноекономічної політики держави. Узагальнюючи її результати, можна відзначити, що
за період реформування земельних відносин створено інститут приватної власності
на землю, нові види агроформувань, проведено грошове оцінювання земель,
запроваджено платність землекористування та закладено основи ринку земель.
Здійснене зумовило низку проблем. Зокрема, зміни у власності земель
призвели до порушення існуючої організації території землекористувань та
суттєво вплинули на структуру земельних угідь і посівних площ
сільськогосподарських
культур.
У
більшості
сільськогосподарських
товаровиробників відсутні науково обґрунтовані сівозміни, ґрунтозахисні
технології вирощування сільськогосподарських культур, необхідна кількість
органічних та мінеральних добрив, внаслідок чого відбувається виснаження
земель, зниження родючості ґрунтів та активізація деградаційних процесів [1].
У деяких випадках використання інтенсивних методів ведення сільського
господарства призвело до значної руйнації екосистем, у тому числі втрати
біорізноманіття, забруднення поверхневих та ґрунтових вод через неналежне
використання добрив та пестицидів.
За останні два десятиліття знизився рівень державних та приватних
інвестицій у основні сільськогосподарські інститути та інфраструктуру.
Відновлення більш продуманого інвестування в сучасне сільське господарство
зараз розглядається як життєво важливий елемент глобального відновлення,
покликаний забезпечити стабільність у постачанні продовольства загалом.
Необхідно зміцнювати установи з управління земельними та водними
ресурсами з метою покращення систем, що регулюють права на земельні та
водні ресурси, недоліки яких стримують підвищення продуктивності. Системи
колективної власності можуть бути змінені з метою забезпечення безпечного
володіння земельними ресурсами за допомогою їх юридичного визнання та
захисту або за допомогою обговорення та легалізації їх переведення до розряду
приватної власності [2].
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Національно орієнтований сталий розвиток доцільно розглядати у трьох
площинах. По-перше, з погляду соціально-гуманітарних цільових настанов; подруге, з урахуванням теоретичного забезпечення шляхів досягнення таких
характеристик процесу, як стійкість і справедливість; по-третє, з позицій
формування умов для самовідтворення сталого розвитку на основі наявних
територіальних природних ресурсів, а також забезпечення корпоратизації
економічного простору з відповідною інституціоналізацією природноресурсних відносин [3].
Жодні зміни не можуть здійснюватися без участі фермерів, які повинні
обов'язково брати участь у процесі планування та сталого управління водними
та земельними ресурсами, проте багато хто з них змушений застосовувати
нестійкі методи ведення сільського господарства внаслідок бідності та
відсутності відповідних стимулів; ненадійності прав землеволодіння та
водокористування; відсутності відповідних організацій на місцях та
неефективності допоміжних служб, включаючи кредитування та фінансування
у сільських районах, ринки та доступ до технологій та знань [2].
Визначені цілі передбачають формування засад сталого землекористування,
які передбачають оптимізацію галузевої структури сільського господарства,
направленої на збереження екосистеми регіону; оптимізацію просторового та
географічного розміщення сільськогосподарського виробництва. Економічна
складова сталого розвитку дасть можливість для держави виходу на світові
ринки як країни з екологізованими типами виробництва, що створить
можливості для покращення інвестиційного клімату виробництвам з
екологобезпечними технологіями [3].
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Слєпцова Л. П.
Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України
(с. Новосілки Київської області)
Активізація інноваційної діяльності садівничих підприємств є необхідною
умовою розвитку галузі плодівництва, збільшення їх ринкових можливостей,
підвищення якості плодово-ягідної продукції та появи нових сортів плодових і
ягідних культур, стійких до шкідників і хвороб, а також здатних адаптуватися
до змін у зовнішньому середовищі.
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Вивчення інноваційної роботи названих підприємств в Україні показує, що
вона сьогодні не в найкращому стані. Перед ними стоїть чимало невирішених
питань ефективного використання інновацій та їх впровадження, що зумовлює
втрату конкурентоспроможності не тільки на міжнародних ринках, але й на
місцевих, головною причиною чого є брак фінансових ресурсів. Банки не охоче
фінансують садівництво у зв’язку з повільним обігом капіталу, сезонним
характером виробництва, високим рівнем ризиків тощо. В інноваційних
процесах у галузі існує своя специфіка, така як значна тривалість розробки та
переважно поліпшуваний характер інновацій, ключова роль науково-дослідних
установ і регіональний характер їх розробки, необхідності врахування
природно-кліматичних умов.
Інновації у плодівництві – це насамперед, нові сорти плодово-ягідних
культур, нові добрива й засоби захисту їх від шкідників і хвороб, сучасні
технології, техніка, форми організації та фінансування виробництва, підготовка
висококваліфікованих кадрів.
У
сільськогосподарських
підприємствах
Вінницької
області
середньорічний темп росту валового виробництва плодоягідної продукції з
2016 по 2020 роки знизився на 10%, у господарствах населення – на 29%, – а у
фермерських – на 30%, у тому числі зерняткових культур у підприємствах
першої з названих категорій зменшився на 10%, у другої – на 1%, а у третьої
збільшився на 8%. У кісточкових культур вище вказаний показник у
сільськогосподарських підприємствах підвищився на 2%, господарствах
населення знизився на 9%, а у фермерських господарствах на 27%, у
горіхоплідних рослин відповідно знизився у сільськогосподарських
підприємствах на 41%, а у господарствах населення зріс на 1%, у ягідних
культур впав на 17%, – на 2%, і піднявся на 6%.
У зазначений період у названому регіоні середньорічний темп росту
врожайності плодово-ягідних культур у сільськогосподарських підприємствах
зменшилася на 7%, у господарствах населення – на 1%, а у фермерських – на 26%, в
тому числі зерняткових у першому з трьох названих типів господарств на 7 %, а у
другому збільшилася на 0,5%, а у третьому на 8%, у кісточкових культур відповідно
знизилася на 4%, на 9%, на 36%, у горіхоплідних культур у сільськогосподарських
підприємствах зменшилася на 40%, а в господарствах населення збільшилася на 1%,
у ягідних культур відповідно впала на 15%, на 2% і на 8 %.
Аналіз динаміки валового виробництва та врожайності плодово-ягідних
культур на Вінниччині свідчить про низькій рівень його інтенсифікації,
використання застарілих технологій вирощування плодоягідних та
горіхоплідних рослин, неможливість впровадження інноваційних заходів через
недостатнє фінансове та кредитне забезпечення.
Для досягнення високих показників виробничої діяльності важливе
значення мають її специфікація та концентрація. Серед організаційноекономічних факторів інтенсифікації садівництва їм належить провідне місце.
Концентрація створює сприятливі умови для впровадження у виробництво
досягнень науково-технічного прогресу: передової технології й техніки,
високоврожайних сортів і гібридних форм, нових методів розвитку галузі на
83

засадах повного та внутрішньогосподарського розрахунку, застосування
прогресивних форм організації та матеріального стимулювання праці.
Основними
напрямками
інноваційної
діяльності
садівницьких
підприємств, що сприятимуть підвищенню її економічної ефективності, є:
технічні – розробка та використання нових спеціальних машин, зокрема,
плантажних плугів, машин для копання та посадки саджанців, обприскувачів,
малогабаритних тракторів для закладання садів, вібраторів для збирання
врожаю, специфічних отрутохімікатів тощо; все це вимагає створення
конструкторських бюро з добре налагодженою роботою та спеціальних заводів
або цехів для задоволення потреб галузі;
технологічні – впровадження прогресивних технологій вирощування
фруктів і ягід, які характеризуються максимально корисними результатами,
забезпечення вищого рівня догляду за насадженнями;
маркетингові – дослідження ринків збуту і виявлення нових споживчих
сегментів, пошук і формування інформаційних баз даних про ринкове
середовище, а також партнерів по запровадженню та фінансуванню
інноваційних проектів.
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АКАДЕМІК АН БССР М. К. МАЛЮШИЦЬКИЙ (1872 – 1929) – АВТОР
ПЕРШОГО СОРТУ КАРТОПЛІ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ.
Смага О. В.
Інститут картоплярства національної академії аграрних наук
(смт. Немішаєве Бучанського району Київської області)
Після певного забуття творчий доробок відомого вченого-аграрія,
уродженця Білорусії, який протягом 1900 – 1929 рр. самовіддано працював на
благо становлення та розвитку сільськогосподарської справи в Україні – Миколи
Кириловича Малюшицького, повертається на пантеони слави, як нашої країни,
так і його Батьківщини [1-2]. Серед найменш досліджених напрямів наукової
спадщини М.К. Малюшицького залишається селекційна робота з картоплею. Є
підстави вважати, що цей напрям досліджень увійшов спочатку як супутній
загальнотехнологічний, а потім в якості самостійного, з переходом на поетапну
роботу (в 1912 році) на Київську обласну сільськогосподарську дослідну
станцію (нині – Інститут картоплярства НААН). Але системними ці
дослідження стали з 1924 року після організації Української мережі по
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вивченню сортів окультурених рослин при Всеукраїнському товаристві
насінництва. Поява цієї мережі пов’язана з безконтрольністю на той час
сортозаміни картоплі на фоні європейських зразків. При цьому в колекціях
діючих селекційних станцій таких нараховувалося ще більше. Їх безсистемно
продукували у виробництво. Пошук найбільш ефективних для цього сортів стає
державним питанням для вирішення наступних нагальних проблем:
- безконтрольне насінництво;
- пошук шляхів зменшення собівартості;
- нові підходи щодо підвищення вмісту крохмалю та подолання явища
«виродження» сорту.
Для вирішення цих та супутних наукових питань з 1925 року почали
проводитися сортовипробування з метою вивчення можливостей кожного з них
щодо «...врожайності, стійкості до різноманітних хвороб, несприятливих
метеорологічних умов та ін...», а також їх місця «...в сівозміні, прийомах
обробітку...» [3]. В 1924 році сортові ділянки були закладені на Київській,
Харківській, Радомишильській, Носовській та Вознесенській дослідних станціях.
Також на селекційній станції імені Мануїльського, філії Дніпропетровської
дослідної станції «Надія» та двох радгоспах Спиртотресту – «Мартинівському»
та «Ольгинському». В наступному році до них додалися: Одеська, Уманська,
Чарторийська, Сумська, Полтавська, Красноградська станції та дві станції
РРФСР – Новозибківська й Приазовська. Висіяли 23 сорти. А також кожна
станція додавала ще 12 сортів місцевої селекції. Серед обов’язкових для всієї
мережі сорти: новинки селекціонера Камеке (Німеччина), Карман (США) та
перший вітчизняний сорт – Пиріжок, автором якого був профессор М.К.
Малюшицький. Пиріжок відносився до групи столових сортів і був виведений із
насіння невідомого сорту. Долі листків були зморшкуваті, дуже опушені, тупої
форми. Мали темно-зелений колір. У фазі цвітіння – білі квіти. Клубні були
також білі. Ягід сорт не давав. Методику сортовиробництва здійснювали згідно
методик Коренівської картопляної станції. При цьому сорт Пиріжок увійшов до
другої групи за скоростиглістю по підгрупі середньоранні сорти. На підставі
дворічних сортовипробовувань сорт Пиріжок був виключений разом із сортами
Карман і Завжди гарний як «... не маючий цінних якостей» [4]. Особливо
негативні результати стосовно нього було отримано на Поліській дослідній
станції щодо рівня врожайності, Київської обласної станції (на якій він був
виведений і представлений на сортовипробування) по виродженню та
враженнями хворобами, яка склала 38%, а також вмісту крохмалю – 14,6%. Таке
відбувалося, незважаючи на те, що бадилля цього сорту відмирало, як свідчать
дані Української дослідної станції, на початку вересня, чи не найпізніше всіх
інших сортів. При цьому сорт виявився одним із найстійкіших до посухи. Не
випадково, за даними Сумської дослідної станції, сорт Пиріжок 1104 пудів з
десятини і вмістом крохмалю – 17,7 %, мав середній статистичний показник з 22
випробовуваних сортів. Це виявилося фактично єдиним позитивним моментом
його сортовипробування. Проаналізувавши всі «за» і «проти», було вирішено
зняти Пиріжок з подальшого сортовипробування з рекомендацією Київській
станції вести дослідження його окремих клонів. Професор М.К. Малюшицький
протягом 1927 – 1928 років таку селекційну роботу здійснив і виділив такий
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клон, що міг конкурувати з діючим на той час стандартом – Рання роза. Цей клон
зміг конкурувати саме за столовими якостями. Однак подальша селекційна
робота в зв’язку із смертю вченого була припинена.
Таким чином, перший сорт української селекції Пиріжок, створений
М.К. Малюшицьким на Київській обласній сільськогосподарській станції, не
зміг одразу зайняти достойне місце в когорті кращих для свого часу. Але він був
першим і став вихідним матеріалом для створенння сучасних вітчизняних,
кращих за столовими якостями, сортів.
Джерела та література
1. Лебедєва В. М., Малюшицький Микола Кирилович. Енциклопедія сучасної України
у 30-ти томах., т.19 (малиш– медицина). Київ: 2018. С. 68
2. История аграрной науки Беларуси (ХIX – начало ХХI в.). В 2 ч. Ч.1. В.Г. Гусаков [и
др.]; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. Минск: Беларусская наука, 2017. С. 141 – 142.
3. Батыренко В. Г., Беликов А. Д. Сорта картофеля. Сводный отчёт за 1925 и 1926гг.
Украинской сети по изучению сортов культурных растений при Всеукраинском о-ве
семеноводстваю Харьков: Друкарня ВУЦВК «Червоний друзь». 1927. С.4.
4. Батыренко В. Г., Беликов А. Д. Сорта картофеля. Сводный отчёт за 1925 и 1926гг.
Украинской сети по изучению сортов культурных растений при Всеукраинском о-ве
семеноводстваю Харьков: Друкарня ВУЦВК «Червоний друзь». 1927. С.108.

АГРАРНА ПРОБЛЕМАТИКА В КОНЦЕПЦІЇ САМОВРЯДУВАННЯ ТА
САМОФІНАНСУВАННЯ М. КИЄВА 1989 Р.
Сорокін А. А.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.
Київ)
В контексті дослідження взаємодії київської міської влади із аграрним сектором
економіки важливо звертатися до проєктів її діяльності. Одним із названих
документів є частково досліджена Є. Волковським [2, с. 75–76, 83, 212] Концепція
самоврядування та самофінансування м. Києва 1989 р. [2, с. 75], надрукована в
номерах видання «Вечірній Київ» від 29 грудня 1989 р. [2, с. 75–76, 212; 3] та іншої
київської газети [1, с. 91, 98] «Прапор комунізму» від того ж числа [4].
Мета доповіді – дослідити особливості аграрної проблематики у згаданій
концепції. В її розділі 1 із назвою «Основні положення самоврядування і
самофінансування м. Києва» серед підвалин забезпечення високого рівня життя
киян було названо орієнтованість економіки на споживача [3; 4], перехід від
відомчого регулювання до територіального самоврядування [3; 4], розширення
свободи вибору професійної діяльності та підвищення престижу
підприємництва [2, с. 75; 3; 4], а також оздоровлення довкілля [3; 4]. До
основних принципів концепції належали самостійність у виборі пріоритетів
соціально-економічного розвитку міста [2, с. 75; 3; 4], різноманітність форм
власності [2, с. 75; 3; 4], рівноправне економічне партнерство [3; 4] і
поступовий перехід до свободи взаємовідносин товаровиробників [2, с. 75; 3;
4]. Серед врахованих в концепції основних особливостей Києва було означено
необхідність ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [3; 4], наявність
державних органів із суттєвими відмінностями у рівнях та підпорядкуванні
поряд із розміщенням у столиці представництв громадських і міжнародних
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організацій [3; 4], привабливість міста для переїзду мешканців інших
адміністративно-територіальних одиниць паралельно із інтенсивними
маятниковими міграціями між Києвом і Київською областю [3; 4], а також
великий
науково-дослідницький
та
освітньо-кадровий
потенціал
республіканської столиці [3; 4].
В розділі 2 «Власність» 4-й пункт проголошував територію Києва і
природні ресурси в межах міста, насамперед водні та лісові, частиною
республіканської власності, що перебуває у володінні, користуванні та
розпорядженні жителів міста [2, с. 75; 3; 4].
В пункті 2 розділу 4 «Інвестиційна політика» серед провідних напрямів
фінансових інвестицій було названо охорону навколишнього середовища та
виробництво товарів народного споживання [3; 4], в тому числі харчових
продуктів [3; 4].
Розділ 5 «Матеріально-технічне забезпечення» містив пункти про перехід
до територіального розподілу ресурсів із поступовим розширенням свободи
торгівлі [2, с. 75–76; 3; 4], розвиток мережі комерційних оптових магазинів і
прямих договірних зв’язків між споживачами та постачальниками [3; 4].
Аграрної проблематики опосередковано стосується розділ 6 «Охорона
навколишнього середовища» [3; 4]. Так, 5-й пункт означеного розділу
уповноважував Київську міську Раду народних депутатів та її виконавчий
комітет проводити екологічні експертизи проєктів будівництва виробничих
об’єктів і ухвалювати рішення щодо перевірок продуктів харчування [3; 4], а 7й пункт ускладнював процедуру знесення зелених насаджень, роблячи її
неможливою без згоди органів громадського самоврядування [3; 4].
Розділ 8 «Взаємовідносини з районами» містив декілька дотичних до
аграрної проблематики моментів. Його 3-й пункт передбачав автономність
районних в місті Києві Рад народних депутатів у господарській діяльності і
неможливість втручання міської влади у договірні та ділові зв’язки районної
влади в межах повноважень останньої [3; 4], а 4-й пункт надавав райрадам
право на формування соціального замовлення [3; 4], частиною якого були
постачання товарів народного вжитку до торгівельних мереж районів [3; 4] та
фінансування природоохоронних заходів [3; 4]. Розділом передбачалося й
збереження надлишків згаданих товарів у розпорядженні райрад [3; 4].
Важливим у Концепції є розділ 9 «Регіональна політика і управління
соціально-економічним розвитком міста» [3; 4]. Його 9-м пунктом було
передбачено створення режиму найбільшого сприяння жителям Києва у
спорудженні індивідуальних житлових будинків із присадибними ділянками [3;
4], 12-й пункт вказував на здійснення Київміськрадою науково-технічних
заходів міжгалузевого характеру без безпосереднього втручання у діяльність
підприємств і з метою розв’язання соціально-економічних проблем на зразок
наявності винятково ручної праці та поганої екологічної ситуації [3; 4], 15-й
пункт оголошував в якості напрямку діяльності міської влади зростання частки
наукомістких, ощадливих і екологічно чистих виробництв [3; 4], 16-й пункт
передбачав розширення орендних відносин [3; 4], 17-й пункт визначав
рівноправність Київміськради в економічних відносинах з підприємствами на
договірній основі [3; 4], а 18-й пункт наголошував на доцільності формування
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Київської агломерації із розвитком в її межах договірних зв’язків між
підприємствами та організаціями Києва і Київської області [3; 4].
Таким чином, опублікована наприкінці 1989 р. Концепція самоврядування
та самофінансування Києва через орієнтованість на проблеми міського
господарства напряму не торкалася проблем сільськогосподарського
виробництва, проте поряд з тим порушувала дотичні до них питання
природоохоронної діяльності, агропромислової інтеграції Києва та Київської
області, розширення виробництва і збуту харчових продуктів у межах столиці із
загальною тенденцією в бік економічної лібералізації та децентралізації. Надалі
актуальним є вивчення інших проєктів та планів соціально-економічного
розвитку міст України, зокрема щодо особливостей відображення в них
аграрної проблематики, а також дослідження безпосередньої діяльності міських
органів державної влади та місцевого самоврядування Української РСР і
України з питань, пов’язаних із аграрною сферою.
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ УКРАЇНА В УМОВАХ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (ТРИВАЄ З 2014 Р.): ОСНОВНІ
РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Ховрич С.М.
(м. Київ)
Після початку російсько-української війни в контексті національної
безпеки влада, науковці й громадськість сконцентрувалися, окрім іншого, на
питанні збереження та захисту продовольчого суверенітету України. Ряд
сучасних дослідників доволі добре охарактеризували суть продовольчої
безпеки. Наразі згадаємо тих авторів, чиї розвідки з’явилися останнім часом:
О. Бородіна, М. Гладій, В. Гринишин, Г. Колісник, Ю. Лузан, В. Самокиш,
М. Сичевський т. ін. Зважаючи на встановлені обмеження щодо обсягу
дослідження, для ґрунтовного аналізу означеної проблеми ми зосередимо увагу
лише на ключових її аспектах.
При всіх недоліках системи продовольчої безпеки нашої держави зразка
2014 р. владі вдалося уникнути продовольчої кризи, а відтак голоду населення.
Хоча попервах науковці й пересічні громадяни намагалися зрозуміти: «…чи
несе суттєву небезпеку для продовольчої безпеки України втрата АР Крим» [1,
c. 74]. Економіка, загартована в роки гіперінфляції (ганебного «бартерного
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обміну») першої половини 1990-х рр., зуміла доволі успішно адаптуватися
навіть в умовах сучасної війни. Автор став свідком, так би мовити, помірної
паніки частини мешканців Києва якраз у момент різкого загострення
протиборства між протестувальниками й можновладцями під час Революції
Гідності. Наприклад, в окремих гіпермаркетах виникли чималі черги покупців,
візки котрих були вщент завантажені переважно продуктами харчування; одна з
причин: у киян з’явилася невпевненість щодо безперебійного постачання
столиці товарами першої необхідності. Проте тоді місцевій владі таки вдалося
вгамувати панічні настрої містян, щасливо уникнувши штучно створеного
хаосу в місті. Можливо, ця та інші обставини запобігли виникненню схожого
ажіотажу серед населення на початку війни, коли державні інституції
практично були паралізовані.
Гадаємо, ще свіжі спогади про те, як одразу після введення карантинних
обмежень у 2020 р. в Україні (причому із затримкою порівняно із передовими
державами) чимало наляканих співвітчизників розгорнули «шалену кампанію»
з закупівлі товарів першої необхідності (продукти харчування і т.д.); деякі
крамниці ледве встигали поповнювати свої запаси, приміром, гречки, – цього
разу, здається, паніка була тривалішою. «Саме тут проявились всі наявні
проблеми агропромислового комплексу, – стверджує професор Ю. Пасічник, –
…відсутність
стратегії
розвитку
сільськогосподарських
галузей,
неврегульованість внутрішніх зв’язків між сільгоспвиробниками, логістичними,
торгівельними структурами» [2]. Думаємо, подібна ситуація вимагає
інноваційних рішень влади і зацікавленого бізнесу; наразі аграрний сектор
потребує якнайшвидшого упорядкування та модернізації.
Вищенаведені приклади доводять про реальні небезпеки, що здатні
дестабілізувати ситуацію в країні: як тільки-но несподівано винирне (саме так!)
якась непередбачувана подія, що реально/ілюзорно загрожуватиме
безпеці/добробуту громадян. Тепер виділимо головні загрози й ризики для
продовольчої безпеки України за останнє десятиріччя: 1) російсько-українська
війна (триває з 2014 р.); 2) революційні заворушення (Революція Гідності 2013
– 2014 рр. та можливі масові (мирні або збройні) виступи протестувальників у
майбутньому); 3) пандемія COVID-19 та карантинні обмеження (з 2020 р.).
Вони, наголосимо, залишатимуться актуальними і надалі; якщо третя позиція
міжнародними зусиллями невдовзі буде нейтралізована, то щодо вирішення
двох перших – мова йде про затяжний період. Збройний спротив української
нації, переконані, можливий лише за умов збереження цілковитого
продовольчого суверенітету держави; будь-яке його (продовольчого
суверенітету) послаблення неминуче призведе до зниження рівня воєнної
потуги українців.
На сьогодні ми можемо впевнено констатувати: по-суті, українці дали
гідну відсіч гібридним атакам нинішнього супротивника, в арсеналі якого є
потужні важелі впливу на розвиток різних галузей народного господарства.
Хоча Українська держава успішно уникнула соціально-економічних
катаклізмів, одначе напруга всередині суспільства, природно, зберігається.
Пам’ятаймо: соціально-економічна стабільність – надійний підмурок
насамперед воєнного потенціалу нашої Батьківщини. Тож, робимо висновок,
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верховна влада має системно дбати про економічну безпеку в цілому та
продовольчу безпеку зокрема; вона повинна забезпечити лад у продовольчій
сфері щодо накопичення запасу стратегічного значення.
Оскільки російсько-українська війна (на тлі протистояння Заходу та РФ, а
також КНР) триває і донині, загрози й ризики для вітчизняної економіки лише
зростатимуть. Цьому слід рішуче протидіяти шляхом проведення всеосяжних
суспільно значущих реформ, творчо використавши науково-інноваційні
досягнення цивілізованого світу. Ось чому українські науковці закликають
змінити доктрину продовольчої безпеки України, аби завершити формування
повноцінної інноваційної моделі політики продовольчої безпеки [3, c.48]. Тим
паче у владних органах усвідомлюють важливість використання інноваційних
технологій у підвищенні продуктивності с/г [3, c.55].
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1. Колісник Г. М. Продовольча безпека України та особливості її розвитку. Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 5. С.72 – 76. URL :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_5_19 (дата звернення : 20.10.2021).
2. Пасічник Ю. В. Продовольча безпека України в умовах глобалізації. НДІ фіскальної
політики : вебсайт. URL : https://www.ndifp.com/1539/ (дата звернення : 20.10.2021).
3. Гринишин В. Є. Формування системи продовольчої безпеки України : дис. … к.е.н. :
08.00.03
/
Поліський
нац.
ун-тет.
Житомир,
2021.
220
с.
URL :
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/04/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1
%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1
%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D
0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%84..pdf (дата звернення : 20.10.2021).

ВПЛИВ КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ НА ГУМУСОВИЙ РЕЖИМ
ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ННВЦ «ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ»
Чекар О. Ю., Переверзєва Д. К.
Державний біотехнологічний університет (м. Харків)
Крапельне зрошення – сучасний метод поливу, який є екологічно безпечним
та заощаджує водні ресурси. Основна технологічна ознака – нормована подача
води із розчиненими в ній елементами живлення, мікроелементами та засобами
захисту безпосередньо в зону живлення рослини відповідно до їх біологічних
особливостей [1]. Враховуючи важливу роль краплинного зрошення на
урожайність культур, а також інтенсивність змін властивостей ґрунту під час
його застосування важливим питанням є дослідження зміни гумусового режиму
чорноземів в умовах крапельного зрошення.
Дослідження загального умісту гумусу за різних систем удобрення при
одночасному застосуванні крапельного зрошення проводилось на території
навчального науково-виробничого центру «Дослідне поле» Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Схема досліду
включає варіанти із застосуванням крапельного зрошення: контроль (cуниця без
добрив); мінеральна система (вносилась нітроамофоска (N16P16K16) – з
розрахунку внесення 400 кг/га); органо-мінеральна система (мінеральне
добриво – нітроамофоска (N16P16K16) 400 кг/га + 50 т/га органічного добрива
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(напівперепрілий гній)); органічна система (50 т/га органічного добрива
(напівперепрілий гній)), а також до схеми досліду включено варіант - контроль
(без зрошення). Дослід під суницю садову сорту «Роксана» закладено восени
2017 року на площі 30 соток. Посадка здійснювалась за гребеневою
технологією з застосуванням мульчувальної плівки та крапельного зрошення.
Попередником для суниці був чорний пар.
Для досліджень відбирали ґрунт згідно з ДСТУ 4287:2004 [2],
ДСТУ ІSO 10381–1:2004 [3];
ДСТУ ІSO 10381–2:2004 [4].
Визначення
загального умісту гумусу проводилося згідно ДСТУ 4289:2004 [5].
Так, у ґрунті варіанту «контроль без зрошення» відсутня диференціація за
умістом гумусу в шарах 0-10 та 10-20 см, що пов’язано з процесом обробітку
ґрунту. Але, у підорному горизонті уміст гумусу значно зменшується: різниця
за цим показником в шарах 10-20 і 20-30 см складає 0,43%; на глибинах 20-30 і
30-40 см ця різниця складає відповідно 0,81%, а на глибині 30-40 і 40-50 см ця
різниця 0,45%. Отже, слід зазначити, що в орному шарі цього ґрунту уміст
гумусу знаходиться на одному рівні, а у глибше розташованих шарах
зафіксована не дуже велика диференціація.
Перейдемо до розгляду ґрунтів які зазнають дії крапельного зрошення.
Слід звернути увагу, що верхній шар ґрунту контрольного варіанту – «гребінь»
на зрошуванні за умістом загального гумусу має практично аналогічні дані, як і
ґрунт контролю без зрошування (шар 0-10 см). Але, в ґрунті, що зазнає
зрошення відмічається дещо інша картина розподілу гумусу з глибиною. Так, у
ґрунті цього варіанту між шарами «гребінь» і 0-10 см різниця за умістом гумусу
складає 0,21%, у той час, як на контролі без зрошування цієї різниці немає. Це
пов’язано з відсутністю обороту пласта та інших особливостей крапельного
зрошення. Також, ця різниця проявляється в дуже поступовому зменшенні
умісту гумусу з глибиною.
В ґрунті з мінеральною системою добрив спостерігається нестандартна
картина розподілу вмісту гумусу з глибиною, яка кардинально відрізняється від
інших зрошувальних варіантів. Застосування мінеральних систем добрив за
одночасним зрошенням змінює характер розподілу гумусу з глибиною, що
пов’язано з різким його зниженням в шарі 20-30 см і значним збільшенням далі
з глибиною (до 50 см).
У ґрунті варіанту з застосуванням органо-мінеральною системи добрив на
зрошенні зафіксовано найвищий уміст гумусу у шарі «гребінь», який складає
5,24%. З глибиною спостерігається поступове зменшення умісту гумусу.
У ґрунті варіанту з застосуванням органічної системи добрив з одночасним
використанням зрошення зафіксовано тенденцію до зменшення загального
умісту гумусу в шарі «гребінь» порівняно з ґрунтом варіанту, де
використовували органо-мінеральну систему добрив і збільшення його умісту
порівняно з варіантом «контроль (без добрив на зрошенні)». Але, ці зміни не
виходять за межі найменшої істотної різниці. З глибиною в ґрунті цього
варіанту спостерігається поступове зменшення умісту гумусу.
Застосування крапельного зрошення на чорноземах сприяє більш
рівномірному розподілу гумусу з глибиною по відношенню з незрошуваними
ґрунтами. Застосування мінеральних систем добрив з одночасним зрошенням
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змінює характер розподілу гумусу з глибиною, що пов’язано з різким його
зниженням в шарі 20-30 см і значним збільшенням далі з глибиною (до 50 см).
Максимальний уміст гумусу в шарі «гребінь» зафіксовано у ґрунті варіанту із
застосуванням органо-мінеральної системи удобрення, а найменший – у ґрунті
варіанту із застосуванням мінеральної системи добрив.
Джерела та література
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методів відбирання проб (ISO 10381–2:2002, IDT). [Чинний від 2004-11-30]. Вид. офіц. Київ:
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СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ
КУЛЬТУР
Чехова І. В.
Інститут олійних культур НААН (м. Запоріжжя)
Стратегія виробництва продукції та переробки олійних культур при
формуванні ринкових обсягів пропозиції на внутрішньому ринку повинна
забезпечувати баланс попиту та прозиції макро- та мікрорівнях. Сучасний тренд
розвитку ринку олійних культур полягає в посиленні конкуренції серед
виробників продукції олійних культур, збільшенні процесів монополізації
переробниками олійної сировини. Це вимагає застосування суб’єктами ринку
гнучких інструментів реагування на ринкові виклики і трансформації з метою
підвищення конкурентоспроможності виробництва.
Стратегічний розвиток підприємств-виробників олійних культур має бути
зорієнтований на збільшення обсягів виробництва за рахунок підвищення
урожайності при оптимальних витратах. Пріоритетні напрямки стратегії
забезпечення ефективного виробництва: раціональність у використанні
виробничого потенціалу; планування та бюджетування витрат; впровадження
інтенсивних агротехнологій; диверсифікація виробництва.
Серед
пропозицій
щодо
підвищення
конкурентоспроможності
виробництва аграрної продукції, увага дослідників прикута до виробничих
аспектів або ринкових заходів регулювання. Наприклад, вирощувати соняшник
за новими енергоощадними технологіями «no-till» та «strip-till», застосовувати
конкретні мікро-, мікродобрива, гібриди і сорти високих репродукцій насіння
для отримання кращих урожаїв, поліпшувати мотивацію праці [1, с. 40];
встановлювати ціни, які забезпечать прибуток для розширеного відтворення,
зменшити податки для аграріїв, встановити систему пільг [2, с. 127];
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переорієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України, здійснення
структурних зрушень у господарському комплексі регіонів [3, с. 175]; створити
кластери з підприємств, пов’язаних єдиним технологічним циклом одержання
кінцевої продукції, на рівні держави забезпечити підтримку престижності
вдосконалення та покращення якості продукції [4], тощо. Особливої
актуальності ці питання набувають під час спаду економіки або економічної
кризи. Ризик зниження рівня конкурентоспроможності продукції внаслідок змін
поточної кон'юнктури аграрного ринку, зумовлюють потребу оперативного
аналізу ринкової ситуації з відповідними рішеннями і пропозиціями розвитку.
Основні ринкові фактори: обсяги попиту, пропозиції, споживчі запити
(переробка, експорт, насіння); ціни; стан та перспективи розвитку внутрішнього
ринку переробки олійних культур, стратегії вагомих учасників ринку; зміни
кон'юнктури зовнішніх ринків основних олійних культур; рівень конкуренції за
сировину (соняшник, сою, ріпак) на ринку олійних культур серед переробників
і експортерів; податкова політика в аграрному секторі економіки; фінансовокредитна політика; доступність зовнішніх ринків – наявність або відсутність
захисних бар'єрів на олійні культури.
Основні виробничі фактори, що знижують рівень конкурентоспроможності
виробництва олійних культур: низький рівень інтенсифікації виробництва;
застаріла технічна база і технології вирощування олійних культур; низька
частка зрошувальних земель, особливо в зоні Степу України; диспаритет цін на
паливо, добрива, хімічні засоби та оліє жирову продукцію; зниження рівня
родючості ґрунтів. Перелік факторів варіюється в залежності від фінансового
стану підприємства, потужностей виробництва, стратегічних цілей і місії
компанії на аграрному ринку, тощо. Але врахування зазначених факторів і
належна їх оцінка дозволить попереджувати можливі ризики зниження
прибутковості виробництва олійних культур.
Продукція олійних культур на сьогодні затребувана, користується стабільним
попитом, приносить високий рівень прибутку, а відтак, є конкурентоспроможною.
В той же час, питання підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних
культур наряду з нейтралізацією впливу стримуючих ринкових і виробничих
факторів знаходиться на першому плані в стратегічному плануванні.
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СЕКЦІЯ 2
РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ
В УМОВАХ АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ НАУКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Балян А. В.
Національна академія аграрних наук України (м. Київ)
Всупереч економічним і політичним негараздам, агропромисловий
комплекс України залишається найбільш активним сектором економіки, який
забезпечує наповнення бюджету і є лідером з експорту продукції.
Технологічний розвиток агропромислового виробництва повинна
забезпечувати аграрна наука, яка має значний науково-виробничий потенціал,
але низьку ефективність впровадження у виробництво інноваційної продукції і
поки що програє наукоємний аграрний ринок технологій вітчизняним та
зарубіжним комерційним структурам.
Незважаючи на те, що аграрна галузь економіки України є найбільш
бюджетоутворювальною, рівень технологічного забезпечення в ній ще не
відповідає сучасним вимогам. Курс на підвищення конкурентоспроможності
агропромислового виробництва за рахунок упровадження інноваційних
технологій, модернізації інфраструктури та залучення інвестицій в базові
сектори АПК потребує докорінних змін у системі аграрної науки [1].
В результаті виконання науковими установами НААН лише у 2020 році
прикладних досліджень створено 3050 найменувань наукової продукції, з яких
рекомендовано до випробування 801, для освоєння виробництвом 881, для
використання в наукових дослідженнях 1746 [2].
Для забезпечення зростання потенціалу вітчизняної аграрної науки та
ефективності його використання шляхом забезпечення швидкого і якісного
створення інноваційних продуктів та їх впровадження, підвищення рівня
інноваційності національного аграрного сектора, розбудови інноваційної
інфраструктури розроблена і реалізується програма наукових досліджень
«Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей
агропромислового виробництва України» (Інноваційний розвиток) — головна
установа Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН.
В рамках програми 28 установами НААН виконується 43 завдання (з них:
фундаментальних – 5, прикладних – 38). Задіяно до виконання програми 374
виконавці (з них: докторів наук – 37, кандидатів наук – 132).
За результатами досліджень у 2021 році за підпрограмою «Теоретикометодологічні
та
організаційні
засади
інноваційного
розвитку
агропромислового виробництва в умовах міжнародної інтеграції» проведено
маркетингові дослідження вітчизняного ринку сільськогосподарських культур
та визначено, що конкуренцію вітчизняним сортам ріпаку озимого, ріпаку
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ярого, кукурудзи, буряка кормового складають іноземні компанії Німеччини,
Франції, Голландії, Швейцарії, Австрії, Польщі та США.
В рамках підпрограми 2. «Провайдинг та трансфер інновацій в
агропромислове виробництво з урахуванням регіональних особливостей»
випробувано понад 400, впроваджено понад 500 наукових розробок.
Організовано функціонування 180 демонстраційних полігонів.
За підпрограмою 3. «Інформаційно-бібліотечне забезпечення галузей
агропромислового виробництва» розроблено «Методичні вказівки зі створення
бібліометричних профілів науковців, науково-дослідних установ та
періодичних видань в системі Google Scholar (на прикладі ННСГБ НААН)».
В результаті виконання підпрограма 4.«Розвиток системи міжрегіональної
взаємодії науки, освіти та бізнесу з питань інноваційного розвитку» досліджено
найбільш поширені в світі моделі кластеризації. Узагальнено основні підходи
до формування кластерної політики при налагодженні діяльності
міжрегіональних наукових центрів НААН.
Одержані в результаті виконання програми практичні результати є
вагомим внеском у забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної
науки та формування ринкової інфраструктури в АПК. На черзі розв’язання
проблем організації системної інноваційної діяльності установ НААН
регіонального рівня, розробка та узгодження з обласними державними
адміністраціями програм інноваційного розвитку АПК регіонів, поліпшення
співробітництва міжрегіональних наукових центрів НААН із регіональними
органами влади й суб’єктами аграрного бізнесу.
Варто більше уваги приділити таким організаційним формуванням в
мережі НААН як галузеві науково-виробничі об’єднання. Потребують
розв’язання проблеми вдосконалення механізмів захисту інтелектуальної
власності, ліцензійної діяльності в системі аграрної науки з урахуванням
зарубіжного досвіду.
Запропоновані заходи сприятимуть істотному збільшенню обсягів
інноваційної діяльності на регіональному рівні та сприятимуть підвищенню
іміджу Національної академії аграрних наук України.
Джерела та література
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ВПЛИВ СПОСОБУ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЛЬБІТ НА
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДОБАЗОВОГО
МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ
Білінська О. М., Олекшій Л. М., Літвішко А. Н.
Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН
(м. Тернопіль)
Одним із головних факторів, що визначають низьку врожайність картоплі
практично в усіх зонах України, як у сприятливих, так і несприятливих для
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ведення картоплярства, є використання низькоякісного насіннєвого матеріалу,
ураженого інфекційними фіто патогенами [1]. Щоб забезпечити потреби
насінництва в оздоровленій картоплі необхідний пошук шляхів більш повного
розкриття її потенціалу. Для прискореного розмноження такого матеріалу
актуальним є використання біопрепаратів для стимуляції росту і розвитку
рослин, підвищення їх стійкості до негативних факторів навколишнього
середовища (заморозки, засуха, стресовий стан після обробки пестицидами та
ін.), до шкодочинних організмів.
Дослідження з вивчення продуктивності добазового насіннєвого матеріалу
картоплі залежно від способу застосування комплексного препарату Альбіт
проводилися протягом вегетації 2019–2020 років з ранньостиглим сортом Тирас
в Тернопільській державній сільськогосподарській дослідній станції ІКСГП
НААН на полях селекційно-насінницької сівозміни НТВ рослинництва та
землеробства (м. Хоросків, Чортківського району Тернопільської області).
Згідно схеми досліду при садінні насіннєві бульби обробляли препаратом
Альбіт (100 мл/т) та проводили обприскування вегетуючих рослин Альбітом
(50 мл/га) в фазу сходів та бутонізації (табл.1).
Таблиця 1
№
з/п

1
2
3
4
5

Схема досліду
Препарат, доза та спосіб застосування
обробка бульб перед
обприскування
обприскування
садінням
вегетуючих рослин у вегетуючих рослин у
фазі сходів
фазі бутонізації
Контроль - вода
Альбіт 100 мл/т
Альбіт 50 мл/га
Альбіт 50 мл/га
Альбіт 100 мл/т
Альбіт 50 мл/га
Альбіт 50 мл/га

Посадкова площа ділянки в досліді – 28 м2, облікова – 25 м2, повторність
трьох разова. Густота садіння 42 тис. шт рослин на га. Експерименти проводили
відповідно до методичних рекомендацій з ведення досліджень з картоплею,
розроблених Інститутом картоплярства НААН (Немішаєве, 2002) [2].
Встановлено, що застосування комплексного препарату Альбіт в умовах
південно-західної частини Лісостепу України при вирощуванні добазового
матеріалу картоплі сорту Тирас сприяє підвищенню врожаю порівняно з
контрольним варіантом – обробка водою.
Найвищий урожай картоплі в середньому за два роки (19,8 т/га)
зафіксовано на варіантах, де проводили обробку бульб перед садінням
Альбітом (100 мл/т) та обприскування вегетуючих рослин в фази сходів і
бутонізації препаратом в дозі 50 мл/га. Приріст до контролю в середньому за
два роки спостережень склав 4,3 т/га бульб (21,7 %).
Фенологічні спостереження, проведені протягом вегетації картоплі,
показали, що застосування Альбіту деякою мірою впливало на дати настання
фенологічних фаз. За час проведення досліджень візуально було відмічено
більш дружна і на 2–3 дні раніше порівняно з контролем поява сходів, на
варіантах, де перед садінням проводили обробку бульб препаратом.
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В ході проведення досліджень встановлено, що застосування Альбіту
сприяло збільшенню середньої кількості стебел на кущ картоплі. Цей показник
зріс на всіх варіантах, де застосовувався препарат, але максимально вирізнився
варіант, в якому проводилися обробка бульб перед садінням (100 мл/т) та 2-х
разове обприскування вегетуючих рослин (50 мл/га) в фазу сходів і бутонізації.
На даному варіанті в середньому за два роки досліджень середня кількість стебел
на кущ знаходилася в межах 4,4 шт. при 3,0 шт. на контрольному варіанті.
Основними складовими елементами врожаю картоплі є формування бульб
під кущем. Аналіз двох річних спостережень показав, що використання Альбіту
забезпечило збільшення бульбо утворюючої здатності рослин картоплі. При
застосуванні препарату у всіх варіантах досліду спостерігалося збільшення
кількості бульб під кущем. В середньому за два роки, найбільше їх одержано на
варіанті, де було використано Альбіт для обробки бульб перед садінням у дозі
100 мл/т та для обприскування в фази сходів і бутонізації вегетуючих рослин у
дозі 50 мл/га. У цьому варіанті вихід бульб з одного куща був найвищим і
становив в середньому за 2019–2020 роки 13,0 шт. при контролі 10,1 шт.
Співвідношення фракційного складу врожаю за роки проведення
досліджень відрізнялося за варіантами. Було встановлено, що застосування
Альбіту сприяло зростанню товарності бульб. За два роки спостережень на всіх
варіантах, де використовували препарат відмічено збільшення масової частки
бульб крупної фракції до 31,5–28,9 % від загальної маси бульб відповідно по
варіантах при контролі 26,5 %.
Таким чином, дослідження показали, що застосування Альбіту, як одного з
елементів у технології виробництва добазового насіннєвого матеріалу картоплі
сприяє покращенню товарності врожаю, збільшенню середньої кількості стебел
та бульб у кущі і, відповідно, збільшенню продуктивності культури в цілому.
Джерела та література
1. Боднарчук А. А. Вишневська О. В., Насінництво картоплі в Україні: Стан та
перспективи розвитку. Аграрний тиждень. Україна. 2014. № 3/4. С. 50–51.
2. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / за ред.
В.В. Кононученка. Немішаєве: ІК УААН, 2002. С. 62.

ЗНАЧЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ВИРОЩУВАННЯ
КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ
Гуцул Т. А.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, Україна)
Однією з найважливіших та найдавніших глобальних проблем людства є
проблема доступності продовольства і, як крайній її прояв, голод. Вирішення
цієї проблеми можливе лише через співробітництво всіх країн світу, незалежно
від рівня їх економічного розвитку. Саме тому у вересні 2015 року усі країничлени Організації Об’єднаних націй схвалили 17 Цілей сталого розвитку, які
чітко окреслюють спільні зусилля для подолання бідності, викоренення голоду,
поліпшення харчування, досягнення продовольчої безпеки та інші цілі, які
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забезпечать спільне краще майбутнє всіх країн. В Україні провідною галуззю
аграрної сфери, розвиток якої є основою для досягнення сталих цілей розвитку,
є зернова галузь, а основною зерновою культурою сьогодні є кукурудза.
Кукурудза є однією з найцінніших зернових культур за своїми кормовими і
продуктивними якостями. Ця культура значною мірою визначає як
економічний стан тваринництва, так і й зернової галузі в цілому. Крім того, у
виробництві кукурудзи зацікавлені галузі харчової, переробної, медичної,
мікробіологічної промисловості, а також і паливно-енергетичний сектор,
оскільки зерно цієї культури є високоенергетичною сировиною для
промислового виробництва біоетанолу та інших паливних матеріалів.
Природно-економічні умови України дозволяють не тільки забезпечити
внутрішні потреби в зерні кукурудзи, а й значно наростити її експортний
потенціал. Підвищення попиту на світовому ринку на зерно кукурудзи стало
каталізатором для національних виробників до збільшення її виробництва в
нашій державі. Яскравим підтвердженням цього є зростання за останні десять
років посівних площ під культурою та частки у валовій продукції
сільськогосподарських підприємств майже вдвічі, а також її експорту за межі
країни (табл.1).
Таблиця 1
Значення кукурудзи для аграрного сектору економіки України
Показник
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Частка кукурудзи, %:
у посівах
9,8
17,0
15,2
15,7
16,2
16,5
17,8
19,2
валовій продукції
8,1
14,5
12,4
14,1
12,6
17,0
16,8
15,7
у доходах підприємства
9,7
17,9
20,7
18,8
17,4
22,4
24,9
23,9
у експорті
агропродовольчої продукції
7,9
20,1
20,6
17,4
16,8
18,8
23,6
22,0
Джерело: авторські розрахунки на основі даних Державної служби статистики України [1].

За останні десять років динаміка виробництва зерна кукурудзи в Україні
значно
поліпшилась.
Завдяки
запровадженню
у
виробництво
високопродуктивних гібридів та активізації інноваційної діяльності в
технологіях вирощування цієї культури ще в 2011 р. в Україні одержано
рекордний валовий збір її зерна – понад 22 млн тон. В 2016 р. цей показник вже
сягав 28,1 млн тон, у 2018-2020 рр. – понад 30 млн тон. Такі дані
підтверджують реальні можливості нарощування обсягів виробництва цієї
важливої зернофуражної культури.
Сьогодні Україна належить до світових лідерів по вирощуванню
кукурудзи і може підвищити свої позиції шляхом впровадження у виробництво
різноманітних інновацій. Однак, українські сільгоспвиробники досить повільно
освоюють новітні розробки та технології. Перешкодами для цього є як
обмежені фінансові можливості, так і недостатня поінформованість, недовіра,
ризики впровадження нового. Але впровадження інновацій при виробництві
кукурудзи не обмежуються лише новою технікою чи технологією. Щоб
отримати гарні посіви та якісний урожай, потрібно мати, передовсім, якісне
насіння. Сьогодні український ринок насіння кукурудзи дуже різноманітний.
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Значний внесок у розвиток насінництва роблять і українські вчені.
Наприкінці 2020 року робота авторського колективу науковців НААН
по створенню унікальної колекції гібридів кукурудзи удостоєна Державної
премії України в галузі науки і техніки 2020 року. В результаті роботи науковців
створено 325 гібридів кукурудзи, 235 з яких занесені до Державного реєстру
сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2020 рік. Авторським
колективом уперше в Україні започатковано новий напрям селекції
на скоростиглість, який забезпечує стабільні врожаї зерна та високу економічну
ефективність вирощування гібридів кукурудзи ФАО 150-300 в різних
агрокліматичних зонах України. Розроблено моделі скоростиглих гібридів
кукурудзи як північного, так і південного екотипів. Для впровадження
високопродуктивних гібридів кукурудзи розроблено сучасну систему
насінництва, яка включає інноваційні технології вирощування насіння, його
доробку, зберігання та нормативну-правову базу з випробовування якості.
Колективом авторів проведено фундаментальні наукові дослідження в напрямку
післязбиральної обробки та зберігання насіння та товарного зерна кукурудзи [2].
Впровадження у виробництво нових високопродуктивних гібридів кукурудзи
як вітчизняної, так і зарубіжної селекції, дозволить вітчизняним
товаровиробникам збільшити обсяги виробництва, забезпечити галузі
тваринництва якісними кормами, а переробну, харчову, енергетичну та інші галузі
народного господарства – якісною сировиною. Крім того, Україна і надалі
залишиться одним із лідерів у світовому виробництві та експорті зерна кукурудзи.
Джерела та література
1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Науковці НААН внесли до Держреєстру сортів рослин 235 високопродуктивних
гібридів кукурудзи [Електронний ресурс]. Agravery. – 2021. URL:
https://agravery.com/uk/posts/show/naukovci-naan-vnesli-do-derzreestru-sortiv-roslin235-visokoproduktivnih-gibridiv-kukurudzi

ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
КОРМОВИРОБНИЦТВІ
Задорожна І. С.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця)
Трансфер технологій – основна форма просування науково-інноваційних
продуктів. З комерційної точки зору – це стосунки «між двома або більше
партнерами, коли хоча б один з партнерів передає свою технологію через ноухау, патенти або технічне сприяння іншому партнерові, який бажає впровадити
і використати цю технологію для конкретної мети» [1].
Що стосується інноваційної діяльності Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН, то пріоритетними є – створення нових сортів
рослин, удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур,
технологій заготівлі, зберігання та використання кормів. Усе це – інтелектуальна
власність інституту, максимально захищена патентами (рис.1) [2].
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Рис. 1 Схема систематизації наукових розробок в портфелі ІКСГП НААН

На ринку трансферу технологій об’єктами комерційного трансферу товарів
для інституту можуть бути патенти на винаходи, корисні моделі. Їх у
інноваційному портфелі інституту понад 200. Проте, на сьогодні недостатньо
дієвим залишається механізм трансферу інноваційних технологій у
кормовиробництві. Якщо комерційний трансфер нових сортів рослин через
патенти або через насіння нових сортів тих культур, які мають сталий попит
або тих, виробництво яких розширюється приносить прибуток, то спроби
просування інноваційних технологій у кормовиробництві менш успішні.
Одним із шляхів доведення інноваційних технологій до економічного успіху
є ефективна маркетингова діяльність. Проблемним у інноваційній діяльності
науково-дослідних інститутів щодо трансферу технологій є відсутність досвіду
маркетингової діяльності в ринкових умовах. Необхідно «мати у структурі
маркетинговий департамент, готувати кваліфікованих працівників, які будуть
забезпечувати маркетингову складову діяльності та фахівців, які володіють
зв'язками з виробничими структурами; будувати необхідну інфраструктуру
зовнішніх зв'язків, які можуть забезпечити проектні менеджери та експерти з
високим рівнем довіри у клієнтів; приділяти увагу інформаційно-аналітичному
забезпеченню здійснення процесу трансферу технологій» [3].
Доцільно створити двосторонній інформаційний зв´язок між інститутом і
споживачами для інформування, переконання та нагадування останнім про
наші інноваційні технології, стимулювання їх до дій, створення позитивного
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іміджу. Значну роль відіграє вибір оптимальних засобів розповсюдження
реклами (проведення рекламно-виставкових заходів закінчених наукових
розробок шляхом організації «Днів поля» – (на демонстраційних полігонах), на
конференціях, семінарах та нарадах; через видання рекомендацій, каталогів
інноваційних розробок; із застосуванням сайту Інституту та сайтів фахових вебпорталів, створення текстів інформаційних звернень тощо).
Джерела та література
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СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО ГРЕЧКИ – РЕАЛІЇ І ПРОГНОЗИ
Кабанець В. М., Бондаренко М. П., Бордун Р. М.
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН
(с. Сад, Сумський район, Сумська область)
В Україні гречана крупа завжди була традиційним продуктом харчування,
а сама гречка – соціально значущою культурою. Проте, на превеликий жаль, за
останні 10 років посівні площі під цією культурою відчутно скоротилися і
майже половину внутрішнього ринку гречаної крупи зайняла імпортна гречка.
В 2021 році скорочення посівних площ гречки призупинилося, хоча обсяги
виробництва ще не забезпечують потреби продовольчого ринку, і отже імпорт
гречки буде продовжуватись в значних обсягах.
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Ще критичнішою є ситуація з насінництвом гречки. До Державного
реєстру сортів рослин 2021 року занесено 29 сортів, 27 з яких – української
селекції, 18 – створені в наукових установах НААН України.
Нові вітчизняні сорти забезпечили збільшення урожайності за останнє
десятиріччя майже вдвічі.
Але існуюча система організації насінництва не дає можливості ефективно
використовувати потенціал урожайності нових сортів. За 5 років виробництво
ліцензованого насіння гречки зменшилось в 4 рази, і репродукційний склад
посівів залишається на дуже низькому рівні, що стримує зростання
урожайності.
Дві третини підприємств і установ, які виробляли якісне насіння гречки,
внаслідок збитковості цього виду діяльності, відмовились від такого бізнесу, а
по половині сортів, занесених до Державного реєстру, припинено їх
підтримання в насінництві. Основна кількість базового насіння виробляється в
установах Національної академії аграрних наук України.
Динаміка насінництва гречки в Україні, 2017-2021 рр.
Роки
Показники
2017
2018
2019
2020
2021
Кількість суб’єктів насінництва,
61
34
18
19
19
шт.
Кількість сортів в насінництві,
20
18
12
14
15
шт.
Ліцензована кількість насіння, т 4705,7 2871,5 779,2 1024
1232

2021 до
2017, %
31
75
26

Механізм формування ціни на насіння гречки не стимулює розмноження
нових сортів і значна кількість якісного насіннєвого матеріалу реалізується для
переробки на крупу.
Постанова Кабінету Міністрів від 11.08.2021 року №886 «Про
затвердження Порядку використання коштів для державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних
субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь» передбачає виділення
50 млн. гривень виробникам гречки, така фінансова підтримка повинна
стимулювати сільгоспвиробників до розширення посівних площ гречки.
Але обласні комісії прийняття рішень по виплаті субсидій з
необґрунтованих причин відмовляють регіональним науковим установам в
прийомі необхідного пакета документів для отримання субсидії на площі, де
яких вирощувалось насіння гречки. Такі дії не сприятимуть збільшенню
необхідної кількості якісного насіння, погіршують його репродукційний склад,
знижують урожайність і, як наслідок, стимулювання збільшення посівних площ
гречки не призведе до зростання обсягів виробництва.
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РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
РОЗРОБОК СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ
Кулик І. О., Бондаренко А. С., Бондаренко О. В.
ДУ Інститут зернових культур НААН України
(м. Дніпро)
У мережі науково-дослідних установ НААН України Державна установа
Інститут зернових культур (далі Інститут) є однією з провідних щодо розробки
інноваційної продукції в галузі рослинництва. Інститут здійснює моніторинг
новітніх наукових розробок, координацію їхнього випробування та далі
впровадження найбільш ефективних в агропромислове виробництво для
широкого освоєння. Для більш ефективного трансферу селекційних
інтелектуальних розробок варто провести системний аналіз та з'ясувати основні
шляхи посилення результативності впровадження інновацій з урахуванням
специфіки сучасного ринку, його сегментації, спрямованості, ємності та інших
складових. Основні напрями інноваційної і трансферної роботи такі:
- визначення цінності розробок;
- з'ясування технологічної адаптивності розробок до умов конкретного
господарства;
- виявлення основних шляхів забезпечення високої окупності наукомістких
витрат та економічної ефективності розробок.
За рахунок посилення роботи у напрямку комерціалізації науки в Інституті
постійно зростає кількість об’єктів інтелектуальної власності, які
використовуються за угодами. На балансі Інституту станом на 2020 р. є
75 гібридів кукурудзи звичайної та 156 їхніх батьківських компонентів [1, 2].
Однією з перспективних форм передачі прав власності на об’єкти
інтелектуальної власності є ліцензійні договори (виключна, одинична і
невиключна ліцензії). Використання об’єктів інтелектуальної власності
юридично оформляється ліцензійним договором, який відрізняється від інших
договорів купівлі-продажу тим, що продається або купується нематеріальний
об’єкт. Основними видами ліцензійних платежів є: роялті, паушальний та
комбінований платежі [3].
Основними науковими напрацюваннями Інституту є розробки селекційноінноваційного характеру, а саме – сорти та гібриди зернових, зернобобових та
круп’яних культур. Сорти (гібриди) рослин – нетрадиційні об’єкти
інтелектуальної власності. Після проходження державного сортовипробування,
експертизи одержаних даних і видачі охоронних документів на даний вид
об’єктів інтелектуальної власності, сорт (гібрид) стає товаром на
насінницькому ринку.
Дослідження ринку підтверджують, що до недавнього часу існувало
обмежене коло господарств, що займалися насінництвом кукурудзи. Однак, на
сучасному етапі розвитку аграрного ринку, відбувається значне збільшення
кількості насінницьких господарств, в яких, відповідно, значно підвищився
попит на інноваційну продукцію.
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В сучасних умовах ринок насіння гібридів кукурудзи в Україні налічує
87 організацій-оригінаторів, та все ж залишається під впливом кількох відомих
наукових селекційних центрів. З 1442 гібридів зернової кукурудзи,
зареєстрованих в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення
в Україні на 2020 р., 30 % належать вітчизняним селекційним установам [4]
Серед вітчизняних організацій, які займаються селекцією гібридів
кукурудзи, станом на 2020 р., Інститут залишається лідером (табл.1).
Таблиця 1
Кількість та відсоток гібридів кукурудзи вітчизняної селекції,
зареєстрованих в Україні, 2015 та 2020 рр.
Кількість
% гібридів
гібридів
Назва установи
роки
2015
2020
2015
2020
ДУ Інститут зернових культур НААН
110
150
12,0
10,4
НВФГ "Компанія "Маїс"
40
47
4,4
3,3
Інститут рослинництва ім. Юр’єва НААН
32
41
3,5
2,8
Інститут фізіології рослин і генетики НААН
21
24
2,5
1,7
Селекційно-генетичний інститут НААН
24
23
2,6
1,6
ТОВ науково-виробнича комерційна фірма "Селекта"
8
21
0,9
1,5
Інститут зрошуваного землеробства НААН
10
18
1,0
1,2
ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції" (ВНІС)
8
16
0,9
1,1
ННЦ Інститут Землеробства НААН
11
12
1,2
0,8

Щороку Інститут пропонує виробництву нові високопродуктивні гібриди
кукурудзи всіх груп стиглості та науково обґрунтовані сортові технології
їхнього вирощування, основне спрямування яких – реалізація на високому рівні
потенціалу врожайності зерна, отримання продукції високої якості, підвищення
адаптивної здатності рослин, поліпшення енергетичних і економічних
показників. Так, у 2021 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні включено 26 гібридів кукурудзи звичайної та 2 –
цукрової, які вже у 2022 році плануються до впровадження у агроформуваннях
України. Слід відзначити, що у ході селекції гібридів використовується плазма
без генетичних модифікацій. До того ж, висока врожайність гібридів
поєднується з низькою збиральною вологістю зерна, високою холодо-, посухота жаростійкістю рослин тощо.
Таким чином, в умовах загострення конкуренції на світовому ринку
сільськогосподарської продукції й товарів агропромислового виробництва
постійне масштабне впровадження інноваційних досягнень є вирішальним
чинником забезпечення належної конкурентоспроможності як окремих
підприємств, так і України в цілому. Інноваційне оновлення виробництва
забезпечує стійке економічне зростання, піднесення виробничого та
соціального розвитку суспільства, гарантує економічну безпеку і стабільність.
Тому, без вітчизняних інновацій – новітніх гібридів кукурудзи – неможливе
ефективне використання орної землі.
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ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ
НАУКИ, ОСВІТИ ТА ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Нечипоренко О. М.1, Носенко Ю. М.2
1
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)
2
Президія Національної академії аграрних наук України (м. Київ)
Як свідчить практика, в нинішніх умовах економічного розвитку регіонів
необхідна осучаснена концепція стосовно технологічних трансферів
результатів науково-дослідницьких робіт, що має базуватися на впровадженні
системи інноваційних аграрних кластерів.
Інноваційний кластер, будучи найбільш ефективною формою досягнення
високого рівня конкурентоспроможності, являє собою неформальне об'єднання
зусиль різних організацій (промислових чи/і аграрних компаній, дослідницьких
центрів, індивідуальних підприємців, органів державного управління, громадських
організацій, вузів і т. д.). Він дозволяє використати переваги координації
взаємозв’язків та ринкового механізму для більш швидкого і ефективного освоєння
нових знань. При цьому інновації поширюються у загальному економічному
просторі, полегшуючи комбінацію факторів виробництва [1].
Слід зазначити, що в Національному науковому центрі «Інститут аграрної
економіки» (ННЦ «ІАЕ») з метою відпрацювання механізмів міжгосподарської
кооперації, ще у середині 70-х років минулого століття, було напрацьовано цілу
низку методичних матеріалів, які ґрунтувалися на кластерній ідеології [2]. Уже
в умовах ринкової економіки, було визначено, що у чинному законодавчому
полі України агрокластери можуть створюватися переважно в організаційноправових формах простого товариства, асоціації, громадської організації, а в
деяких випадках і консорціуму.
В своїх дослідженнях [3,4] вчені інституту виділили три можливих, на
їхню думку, типи агропромислових об'єднань кластерної організації. Одне з
них самоврядне науково-виробниче агропромислове об’єднання виробників тієї
або іншої сільськогосподарської продукції та необхідних для забезпечення
технологічного процесу засобів й інших матеріально – технічних ресурсів, а
також спеціалізованих науко-освітніх установ, що забезпечують трансфер
інновацій у це виробництво. Кластери такого типу, із залученням потенціалу
науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України, вже
реалізовуються як пілотні проєкти.
На даний час розгортають свою діяльність міжрегіональні наукові центри
НААН, покликані інтегрувати співпрацю наукових установ та закладів вищої
освіти з місцевими органами влади і суб’єктами аграрного бізнесу,
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удосконалити наукове забезпечення вирішення актуальних міжрегіональних і
регіональних проблем інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських
територій. Нами було запропоновано організовувати функціонування цих
центрів, як кластерних утворень, в основі якого має бути бізнес, що
забезпечуватиме його стійкість у часі й просторі. При цьому необхідно, на
нашу думку, виправити помилки, які було допущено при формуванні Рад
міжрегіональних наукових центрів, коли скажімо у Північному об’єднанні із 61
члена ради лише 2 є безпосередньо представники бізнес-структур, 9 керівники
профільних громадських об’єднань, ще 6 делеговані від органів влади, а решта
– керівники наукових й освітніх установ і дослідних організацій НААН.
На регіональному рівні доцільно створювати науково-інноваційні аграрні
кластери, ядром в яких будуть обласні Секції науково-інноваційного розвитку
АПК, сформовані на паритетній участі зацікавлених сторін (рис.1).
На наше переконання, формування агропромислових інноваційних
кластерів на такій основі дозволить значно прискорити вирішення проблеми
посилення зв’язків аграрної науки з місцевими органами влади,
територіальними громадами та агробізнесом й запезпечить спрямування
останнього на інноваційний шлях розвитку.

Рис.1. Проєкт структури та ключові цілі створення регіонального науковоінноваційного аграрного кластеру (на основі власних досліджень)
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ НААН
Носенко Ю.М., Сухар М.В., Шейко К.І.
Національна академія аграрних наук України (м. Київ)
Як засвідчує світовий досвід передових держав, успішний розвиток
національної економіки тісно пов’язаний з розвитком високотехнологічного
виробництва,
масовим
продукуванням
інноваційних
продуктів
та
цивілізованими правилами їх використання.
Крім того, в кожній країні відпрацьовані законодавчі та нормативні акти,
які регламентують цю діяльність. На рівні наукової установи /інституту
розробляються відповідні положення.
Для поліпшення цієї діяльності Всесвітньою організацією інтелектуальної
власності (World International Property Organization) розроблено «Типове
положення про політику в галузі інтелектуальної власності для університетів та
науково-дослідних установ» [1]. В цьому Положенні передбачено, зокрема:
- забезпечення правової визначеності у сфері науково-дослідної
діяльності та правовідносин з третіми особами у зв'язку з використанням
технологій;
- створення сприятливих умов для реєстрації, моніторингу та ведення
портфеля об'єктів інтелектуальної власності в Установі;
- забезпечення справедливого та чесного розподілу економічної вигоди
від комерціалізації інтелектуальної власності з урахуванням вкладів
Винахідників та Установи, а також вкладів будь-яких інших зацікавлених осіб.
В Україні питання, що стосуються інтелектуальної власності, регулюються
цілим рядом законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема: ст. 418–508,
1107–1114 Цивільного кодексу України; Законами України: "Про охорону прав
на сорти рослин", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про
авторське право і суміжні права", "Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", "Про
державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій", "Про наукову
та науково-технічну діяльність", "Про захист від недобросовісної конкуренції",
"Про охорону прав на промислові зразки", "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні" та інші.
Окремі питання щодо створення та використання ОПІВ в аграрній сфері
визначені Законом України "Про особливості правового режиму діяльності
Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх
майнового комплексу"; постановами Кабінету Міністрів України: від 19.08.2002
р. № 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин", від 4 червня 2008 р. № 520 "Про затвердження мінімальних
ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер";
розпорядженням Мінагрополітики України від 10.12.2004 р. № 37-13-112/16786 "Роз’яснення щодо сплати винагороди автору за використання сорту
виробниками насіння і садивного матеріалу".
Для підвищення рівня охорони об’єктів права інтелектуальної власності, а
також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення
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їх впровадження в Національній академії наук України розроблено Положення
про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України
(розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15) [2].
Рядом наукових установ НААН підготовлені регламентуючі документами,
які визначають процедуру створення, введення в обіг результатів
інтелектуальної діяльності. В той же час єдиного порядку для всієї мережі
НААН на даний час не розроблено.
За результатами наших досліджень визначено ключові питання, які
необхідно чітко урегулювати і викласти в єдиному нормативному документі.
Зокрема, виділено наступні:
Порядок створення, обліку та охорони об’єктів права інтелектуальної
власності в установах НААН;
Розподіл майнових прав при створенні ОПІВ в установах НААН;
Використання об'єктів права інтелектуальної власності;
Виплата винагороди авторам об'єктів права інтелектуальної власності та
особам, які здійснюють їх трансфер;
Проведення патентних досліджень;
Фінансування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації ОПІВ;
Звітність з питань охорони об'єктів права інтелектуальної власності;
Типові форми договорів щодо: створення об’єктів права інтелектуальної
власності та виплату авторської винагороди за їх використання; розподілу
немайнових прав між авторами об’єкту права інтелектуальної власності;
ліцензійних договорів на використання сортів.
Отже, можна зробити висновок, що сьогодні напрацьовані матеріали для
розробки Положення «Про створення, використання та охорону об'єктів права
інтелектуальної власності в Національній академії аграрних наук України».
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РОЯЛТІ ЯК СПОСІБ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
Рудь В. П.1, Терьохіна Л. А.2, Сидора В. В.3
1,2
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України,
(м. Мерефа, Харківської області)
3
Полтавська державна аграрна академія, (м. Полтава)
Паритетне входження України у світовий ринок насіння неможливе без
упорядкування умов використання сортів рослин та відтворення насіння, яке є
комерційним носієм сортів. Формування висококласної та життєздатної
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насіннєвої системи в Україні, потребує системності та узгодженості умов
правової охорони сортів рослин та їх використання, що охороняє економічні
інтереси селекціонерів та сприяє окупності коштів, що вкладаються у селекцію,
оскільки створення нових сортів рослин вимагає великих матеріальних та
інтелектуальних витрат. Гостро назріло питання перерозподілу ринку насіння
овочево-баштанних культур на користь вітчизняної продукції задля збереження
вітчизняного генофонду. Крім того, ефективне вирішення проблем зниження
ресурсо- і енергоємності овоче-баштанного підкомплексу АПК можливо лише
за широкого впровадження нових сортів, гібридів рослин, технологій, сучасної
техніки, поєднання інтересів науки й практики через потребу ринку [1].
Відрахування роялті та наведення ладу у цій царині досі є однім із
болючих для вітчизняних селекціонерів та виробників насіння [2]. Державні
установи внаслідок недієздатності самої системи контролю за сплатою роялті
даремно втрачають кошти, які могли б піти на розвиток науки. Одним із
основних способів підтримки селекції є отримання роялті – своєрідної
винагороди за використання сортів, виведених селекціонерами наукової
установи в рамках укладених ліцензійних угод. За даними договорами
відбувається часткова уступка прав інтелектуальної власності (передача прав на
користування, розпорядження, тобто не тільки на використання самого об’єкта,
а й права на дозвіл використання та перешкоджання неправомірному
використанню об’єкта).
Доволі гостро ці проблеми стосуються овочівництва внаслідок
розпорошеності виробництва по дрібних ділянках на противагу з іншими
сільськогосподарськими культурами, наприклад, зерновими, де процес
контролю спрощується внаслідок великих посівних площ [3]. Крім того, зернові
господарства розміщені в основному в зоні Степу, тобто їх виробництво
сконцентроване і проконтролювати ситуацію цілком можливо. В овочівництві
ж свої особливості – малі посівні площі, що розкидані територіально і
проконтролювати процес вирощування майже не можливо. Апробацію посівів
за законодавством можуть здійснити місцеві фірми, що отримали сертифікат, а
не селекціонери – власники сорту, що б також посилило б зв'язок селекціонера
з виробниками насіння.
Інститут овочівництва довгі роки співпрацює з рядом овоче- насіннєвих
господарств. В середньому за період 2000-2010 рр. на рік укладалося до 120
ліцензійних угод [4], за період 2010-2019 рр. внаслідок перерахованих причин
їх було укладено біля 60. Станом на 1 жовтня 2021 року укладено біля
8 ліцензійних угод, у минулому – 12, а бо у 1,5 рази менше. Тобто відбувається
практичне згортання процесу отримання установою роялті.
Це відбувається ще й тому, що в Україні практично відсутні структуровані
правила виплати роялті за використання або за надання права на використання
сортів рослин, що є підставою для виробництва, або відтворення насіння та його
використання товаровиробниками у господарській діяльності. І кожний власник
сорту, патенту на сорт самостійно повинен контролювати всі питання. Причому,
зі сплатою 1 роялті, що передбачено умовами ліцензійної угоди при купівлі
насіння, проблем не виникає. А от з другим роялті – вже виникають проблеми,
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адже його сплата за умовами договору можлива тільки після отримання врожаю.
«Підприємливі» господарства, не бажаючи втрачати кошти при сплаті другого
роялті надають установам-оригінаторам відповідні акти списання посівів,
постраждалих від природних обставин (форс-мажор). У такому випадку
селекційні установи юридично не мають права вплинути на ситуацію.
Крім того, скорочення кількості укладених ліцензійних угод залежить
також від високих витрат при виробництві насіння овочевих і баштанних
культур, які сягають 120-180 тис. грн /га, що порівняно із зерновими
культурами майже у 5 разів вище. Внаслідок цього, овоче-насіннєві
господарства переходять на вирощування зернових та технічних культур. Так,
високоспеціалізовані на виробництві насіння овочевих культур господарства,
що довгі роки співпрацювали і Інтитутом овочівництва і баштанництва майже
повністю перейшли на вирощування зернових культур – СФГ «Булгаров»
Ренійського району Одеської області, СФГ «Цонков» Царичанського району
Одеської області, СФГ «Золотий гектар» Дніпроперовської області, СФГ
«Вітязь» та СФГ «Дружба» Чугуївського району Харківської області.
Насінництво доволі трудомістка галузь. На обробку1 га насінників
необхідно від 600 до 1800 люд.-год. в залежності від культури, процес
оброблення овочевих культур складається з 30-40 операцій. Як наслідок, обсяги
виробництва вітчизняного насіння овочевих і баштанних культур в Україні з
року в рік зменшуються. Так у 2019 році було вироблено 19,9 тис. ц насіння
проти 81,9 тис. ц., що у 3,6 рази менше рівня 2015 року. Крім того, експансія
зарубіжних насіннєвих компаній на ринку насіння відкинула сегмент
вітчизняного овочевого ринку насіння до 25%. В структурі Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні за останні 10 років частка
сортів вітчизняної селекції зменшилась з 46 до 25 % [5].
Вирішення даного питання потребує законодавчого втручання, особливо в
напрямку контролю посівів, їх апробації, удосконалення самого механізму
стягнення коштів. Потребує запровадження практики прийняття періодичних,
розрахованих на 4-5 років дії, базових законів з державного регулювання
насінництва, що сприятиме стабільності та комплексності державного
регулювання сільськогосподарського виробництва, його відповідності
тенденціям у розвитку національної економіки, зниженню залежності
державних програм підтримки від бюджетного процесу. Необхідно також
зобов’язати «Українське насіннєве товариство» координувати роботу з
виробництва і реалізації насіння овочевих та баштанних культур; надавати
бюджетним науковим установам щорічну державну підтримку по виконанню
програми «Селекція в первинних ланках насінництва». У діючій Програмі
державної цільової розвитку овочівництва до 2025 року одним із основних
пунктів є забезпечення ефективного розвитку вітчизняної науки. Проте,
фактично, напрямки «Селекція», «Новітні методи біотехнології» та
«Насінництво у первинних ланках» державою не фінансуються [6].
Крім того, на сьогодні відсутні всі програми підтримки господарств, які
займаються розмноженням добазового та базового насіннєвого матеріалу.
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У перспективі галузь насінництва має розвиватися ринковим шляхом за
умов ефективного формування та функціонування прозорого, регульованого
державою ринкового обігу насіння і садивного матеріалу та захисту
інтелектуальних прав селекціонера й селекційних установ. У подальшому для
цього необхідне:
- удосконалення правових норм та аспектів сплати роялті з урахуванням
досвіду їх використання у країн Європи та інших передових країн світу;
- запровадження обов’язкового декларування сортових виробничих посівів
товаровиробниками, які є власниками землі сільськогосподарського призначення;
- розроблення чіткого механізму отримання ліцензійних платежів
науковими установами на основі передачі інформації про укладені договори
контролюючим органам (насіннєва асоціація України та ін.) та реального
звітування насіннєвих господарств з відображенням використання вартості
насіння і садивного матеріалу;
- підтримання національної селекції за рахунок використання платежів за
насіння, що використовується для власних потреб (Farm Saved Seed) і яке на
сьогодні використовується товаровиробниками безоплатно та без погодження із
селекціонерами;
- посилення контролюючої функції насіннєвої асоціації України шляхом
паралельної реєстрації ліцензійних угод та виплат роялті, а також контролю,
реєстрації та введення бази насіннєвих й товарних посівів у розрізі сортів та гібридів;
- збільшення надходження інвестицій за рахунок сплати ліцензійних та
селекційних платежів для продукування нових високопродуктивних й якісних
сортів вітчизняної селекції.
Реалізація Державної програми формування та функціонування
національного ринку насіння дозволить підвищити конкурентоспроможність
вітчизняної галузі овочівництва та збільшити валовий доход.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ В
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Соколов О. Є.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, Україна)
Сільське господарство для України є однією з найбільш перспективних та
динамічних галузей економіки нашої держави, а тому його розвиток у напрямі
стійкої позитивної динаміки забезпечення продовольчими ресурсами населення
країни і виходу вітчизняної аграрної продукції на зовнішні ринки потребує
визначення стратегічних орієнтирів інноваційної діяльності в цій галузі. Для
досягнення такої цілі одним з головних завдань є впровадження сучасних
технологій в агровиробництво, модернізація аграрного сектору нашої економіки,
що в першу чергу передбачає удосконалення механізму трансферу мають
враховувати необхідність реалізації базових програмних документів соціальноекономічного розвитку країни, світові тенденції аграрної галузі та системи її
науково-технічного забезпечення. Необхідним завданням нині є формування
інноваційної моделі сільського господарства, спроможної забезпечити
стабільний розвиток галузі, стійке економічне зростання, що передбачає
стабільний щорічний приріст валової продукції й підвищення продуктивності
праці, високий рівень глобальної конкурентоспроможності[3, с. 46].
Нині необхідно розробити та реалізувати програми з стимулювання
інноваційного розвитку аграрної галузі країни, відповідно до яких
здійснюватиметься державна політика забезпечення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств. Насамперед це передбачає створення
такого механізму економічної взаємодії суб'єктів господарювання, за якого б
конкурентні переваги здобувалися лише завдяки активній інноваційній
діяльності та ефективним інноваційним рішенням.
Одним з перших питань, що потребує вирішення є створення сприятливих
умов для функціонування науково-дослідних установ, підвищення престижу
праці вчених, забезпечення матеріально-технічної бази проведення досліджень.
Тут держава має не лише реформувати наукову сферу, але і забезпечити
можливість ознайомлення товаровиробників з перспективними науковими
розробками, створити умови для інвестування бізнесом подальші дослідження.
Серед найбільш важливих проблем, які постають при вирішенні цього
питання є розробка і впровадження ефективного механізму впровадження
наукових досягнень в сільське господарство країни. У цьому питанні важливе
місце займає створення умов для ознайомлення товаровиробників з сучасними
науковими напрацюваннями [2, c. 87].
Одними із ключових складових організаційно-економічного аспекту
удосконалення трансферу інновацій в сільське господарство є забезпечення
належного фінансування наукових досліджень та подальшого впровадження
наукових результатів та напрацювань у виробництво. Це питання можна
вирішити шляхом створення відповідного цільового фонду державного бюджету,
з якого б фінансувались наукові розробки, а також налагодження постійного
співробітництва між науковими установами та підприємствами з бізнес112

структурами аграрного сектору, які виявили бажання інвестувати чи оплатити
розробку інновацій, забезпечення отримання кредитів науковими установами та
товаровиробниками для розробки і впровадження інновацій[1, c. 435].
У питанні удосконалення механізму трансферу інновацій в аграрному
секторі економіки має й нормативно-правове забезпечення цього процесу.
Насамперед держава має сприяти зростанню зацікавленню підприємств
аграрного сектору економіки у впровадженні інновацій у власне виробництво
шляхом надання законодавчо закріплених пільг та преференцій тим суб’єктам
господарювання, які впроваджують у свою діяльність наукові розробки,
винаходи, модернізують із застосуванням інноваційних технологій власні
виробничі комплекси.
Варто відзначити, що в контексті здійснення комплексу реформ аграрної
галузі Міністерством аграрної політики та продовольства України оголошено
ініціативу про розробку «Стратегії розвитку аграрного сектору до 2030 року»,
що має стати комплексною програмою реформування сільського господарства
країни. Безперечно цей програмний документ має включати заходи, щодо
стимулювання
ефективного
впровадження
інновацій
в
діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Перехід до інноваційного типу розвитку є для нашої держави неодмінною
умовою при успішній інтеграції у світову економічну систему, і для цього
необхідні цілеспрямовані зусилля держави на формування сприйнятливої до
інновацій економічної системи, що у свою чергу передбачає забезпечення
організації ефективної взаємодії між органами влади, бізнес-структурами та
науковим середовищем, що дозволило б стимулювати впровадження інновацій
в сільському господарстві нашої держави та сприяло б модернізації вітчизняної
аграрної галузі економіки. Насамперед подальшого вдосконалення потребують
механізми
фінансового
забезпечення
ефективного
функціонування
сільськогосподарських підприємств, впровадження у виробництво наукових
розробок, створення ефективної моделі інноваційно-інвестиційного розвитку
аграрних формувань.
Джерела та література:
1. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г Інноваційне забезпечення розвитку
сільського господарства України: проблеми та перспективи Київ, ННЦ “ІАЕ”, 2014. 514 с.
2. Єрмаков О.Ю., Гребеннікова А.А. Інноваційно-інвестиційне забезпечення
виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств., Ніжин., 2011. 140 с.
3. Халатур С.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного
розвитку сільського господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С.46-50

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ У НАПРЯМІ ТРАСФЕРУ
ТЕХНОЛОГІЙ, ІННОВАЦІЙ, ЗНАНЬ
Татарчук Л. М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Діяльність ННСГБ НААН змінюється через властиві їй внутрішні
механізми, які застосовуються у відповідь на прояви зовнішньої дії. Зміст її
системної трансформації детермінується різноманіттям впливу макро–й
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мікросередовища та застосуванням маркетингового менеджменту, що стає
ключовим фактором у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних
інновацій в умовах глобальної економіки до керування сучасною бібліотекою й
забезпечення їй статусу важливої для суспільства самодостатньої соціальної
системи, реального інформаційного потенціалу, стратегічної основи
подальшого соціально-економічного розвитку України [1, с. 2]. Актуальності
набувають об'єднання зусиль інформаційно-комунікаційних структур не тільки
у напрямі посилення взаємодії бібліотек із видавництвами, науково-технічними
інституціями, архівами щодо спільного формування електронних ресурсів, їх
подання в інформаційному просторі, організації доступу, але й у напрямі
трансферу технологій, інновацій, знань, враховуючи, що інновація – новий
результат інтелектуальної діяльності.
Для активізації інноваційних процесів ННСГБ НААН як активнодинамічна соціальна система, у якій накопичено, значний трансформаційний
потенціал, що є джерелом знання, бере активну участь в інноваційному
розвитку вітчизняної економіки й аграрної зокрема. Потужні інформаційні
ресурси бібліотеки, відпрацьована роками структура організації доступу до
інформаційних джерел, а також сучасні електронні засоби комунікації
спроможні стимулювати продукування нових знань і на базі яких формувати
суспільство, визначальною характеристикою якого є використання інформації
як товару, інструменту й головного ресурсу. “Підвищення ролі й значення
інформації перетворює її на прибутковий ресурс, створює високу конкуренцію
серед установ системи соціальної комунікації і насамперед бібліотек, усуваючи
монопольне їх становище у сфері інформаційного обслуговування.
Еволюція діяльності ННСГБ з появою інформаційних технологій
відбувається за такими напрямами: формування власних електронних
інформаційних ресурсів; створення електронної бібліотеки та архіву відкритого
доступу; розвиток онлайнових (віддалених) форм обслуговування користувачів
бібліотек; глобалізація бібліотечних інформаційних ресурсів, зокрема
інтеграція ресурсів і консолідована діяльність тощо.
Бібліотека є співвиконавцем ПНД НААН «Використання потенціалу
аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового
виробництва
України
(Інноваційний
розвиток)»,
виконуючи
4
фундаментальних і 6 прикладних завдань. Вони спрямовані на формування,
оновлення, покращення інформаційно-бібліотечного супроводження наукового
забезпечення агропромислового виробництва і користувачів, трансформуючи,
бібліотеку у відкрите інтерактивне середовище.
У сучасній системі соціальних комунікацій розвиток бібліотеки значною
мірою залежить від посилення механізмів кооперації та консолідації бібліотек
різного підпорядкування (бібліотека – бібліотеки) у напрямі формування
спільних електронних ресурсів: корпоративних електронних каталогів і баз
даних; електронних бібліотек і мультимедійних продуктів; бібліотечних
порталів і репозитаріїв тощо. Нагальним є посилення взаємодії на
міжрегіональному рівні з метою формування національної системи
електронних ресурсів і введення відомостей про результати наукових
досліджень українських учених до глобального інформаційного простору.
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Спільним для бібліотек різних систем і відомств є важливе завдання, яке
полягає з одного боку, у створенні власних електронних ресурсів на основі
традиційних бібліотечних фондів, а з іншого – у виявленні, опрацюванні,
структуруванні, передачі, маркетингу зовнішніх інформаційно-інтелектуальних
ресурсів для забезпечення потреб користувачів і науки в цілому.
Важливий напрям комунікаційної взаємодії бібліотеки – активізація
міжнародного співробітництва шляхом упровадження інноваційних проектів у
практичну діяльність; проведення спільних наукових досліджень; обміну
досвідом через участь у міжнародних організаціях, конференціях, публікаціях,
зокрема підготовки та репрезентації науково-допоміжних покажчиків іноземних
видань
із
фондів
установи
у
бібліографічній
серії
«Іноземна
сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН України та науководослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України»,
яких уже вийшло друком 12 видань [2, с. 6]. Слід також зазначити, що на
сьогодні сучасний інформаційний ринок – це не лише ринок інформаційних
продуктів. Окрім інформаційних ресурсів, сюди відносять і засоби
інформаційного виробництва, зберігання й управління інформацією, включаючи
всю множину програмних засобів, наявних носіїв інформації, засобів донесення
до споживача потрібної йому інформації та рекламні продукти.
Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проєкту та
науково-дослідною і дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в
тому числі – інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального
зразка чи дослідної партії [3]. Діяльність же у рамках інформаційного ринку є
специфічною формою циркуляції інформації з гарантованим її впливом на
користувачів [4, с. 266].
Специфіка продуктів ринку інформації визначається особливостями
розвитку нашого суспільства на даному етапі й зумовлює переважно інтерес до
інформаційних продуктів оперативного призначення, зокрема відбір інформації
для баз даних і створення нової продукції на базі аналізу лише нових даних,
налагодження швидкої доставки інформації споживачам, упровадження засобів
оперативного управління інформаційними масивами, виходячи з необхідності
негайного реагування на нову ситуацію, так звана експрес-інформація нових
надходжень, підготовка спецвипусків реферативного журналу «АПК України»,
тематичних науково-допоміжних бібліографічних покажчиків у серій
”Інформаційно-бібліографічні ресурси агропромисловому виробництву
України”, започаткованій у 2013 р.
Досвід переконує, що саме бібліотечні установи набувають нової, дуже
важливої функції: знаходячись між глобальними, швидко зростаючими
масивами
електронної
інформації
та
сучасними
користувачами,
індивідуальними та корпоративними, вони дедалі більшою мірою стають
головними посередниками продуктивного використання нової інформації.
Відбираючи із загальноцивілізаційних інформаційних ресурсів необхідну
користувачам інформацію, зберігаючи, структуруючи та доносячи її
зацікавленому абоненту, цим вони сприяють підвищенню ефективності
інформаційної діяльності суспільства, що є дуже важливим показником у
сучасних вимірах суспільної ефективності.
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Варто наголосити, що ННСГБ НААН як соціально-комунікаційна
структура, яка функціонально забезпечує збереження, створення і використання
галузевих інформаційних ресурсів, сприяє науковому забезпеченню
інформаційно-бібліотечного супроводження агропромислового виробництва
через виконання завдань, результатом яких є вироблення інноваційних
продуктів, у т. ч. інформаційних, для забезпечення постійного прогресу
агропромислового виробництва, задоволення зростаючих потреб суспільства у
якісній продукції, може й повинна розвиватись на основі єдності внутрішніх і
зовнішніх зв`язків.
Враховуючи нагромаджений потужний науковий потенціал ННСГБ НААН
намагається реалізувати свої можливості з розвитку інноваційних та інвестиційних
процесів, зокрема з питань просування на ринок інтелектуальних досягнень,
забезпеченням їх правової охорони, конкурентоспроможності й захищеності
розробок. Установа активно працює над виробленням інноваційно-трансферних
схем, що передбачають корпоратизацію шляхом кооперації фондів бібліотечних
установ та інших центрів виробництва нових інформаційних продуктів, що в
результаті дає змогу збільшити виробничі потужності за рахунок, насамперед,
внутрішніх резервів, без значних фінансових витрат. Наявний інструментарій
спрямований на безперервний процес створення й поставляння оперативних
інформаційних продуктів на внутрішній і, особливо, зовнішній ринок інформації,
що є складним багаторівневим процесом, за якого ідеї і знання набувають
матеріальної оболонки. Важливим для усвідомлення перспектив подальшого
розвитку вітчизняної аграрної науки, яке вимагає набуття ґрунтовних історикокультурних знань, пов’язаних, в тому числі, й з недослідженими фактами, подіями,
забутими іменами українських учених-аграріїв, а також з окремими науковими
установами та їх координуючими об’єднаннями в галузі сільського господарства, є
дослідження й висвітлення їх наукової діяльності через створення документальних
друкованих джерел інформації у вигляді науково-допоміжних бібліографічних
ретроспективних тематичних і бібліографічних покажчиків, біографічних
довідників як складової частини національної бібліографії. ННСГБ НААН успішно
реалізовуються завдання щодо створення національної сільськогосподарської
бібліографії, що представлена 13 біобібліографічними серіями. Стратегія
збільшення різноманітності пропонованої продукції можливості вибору тих видів
продукції, які найбільшою мірою відповідають потребам, можливостям
користувача інформації, і, відповідно, є складовою процесу вдосконалення
бібліотечного обслуговування [5, ст. 56].
ННСГБ НААН є відкритою системою й передбачає прозору систему
нормативно-правових актів, що чітко б визначали доступ усіх бажаючих
вітчизняних та іноземних громадян до національних інформаційних ресурсів
України, й порядок їх використання.
Бібліотека формує національний контент галузевої аграрної –
«Електронний каталог «УкрАгротека», на його фундаменті – електронну
наукову сільськогосподарську бібліотеку (ЕНСГБ), які відіграють функцію
джерела якісної, важливої для всієї соціальної структури суспільства інформації
нового типу, наукових, науково-дослідних установ, пов’язаних з
агропромисловим виробництвом, у
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З огляду на це одним із найактуальніших завдань сьогодення для установи
є формування національного галузевого інформаційного контенту через
розвиток кооперативних зв'язків між бібліотеками за допомогою електронних
мереж двома шляхами: перетворення наявної в бібліотечних базах інформації
на всіх носіях в електронну форму та систематичне наповнення цих баз новою
електронною інформацією, що сприятиме забезпеченню глибинного
тематичного інформаційного пошуку. Це дасть змогу дієвіше забезпечувати
інформаційні потреби всіх категорій користувачів, а й достойно представляти
агропромислове виробництво України на сучасному ринку інформаційних
продуктів і послуг діяльності бібліотеки [6, с. 249].
Бібліотека концентрує ресурси та переймає функції різних довідкових і
соціальних служб. Це дуже зручно користувачам і одночас вводить її у сферу
інформаційних послуг ринкового характеру, але й вимагає від бібліографа
професійних навичок: вміння залежно від особливостей та складності
інформаційного запиту застосовувати індивідуальний штучний пошуковий
алгоритм, досконало володіти (на рівні користувача) комп'ютером; опанувати
особливості пошуку інформації у відомих інформаційно-пошукових системах і
вітчизняних та іноземних базах даних [7, с. 147].
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Томашина Г.П.
Інститут сільського господарства Степу НААН України
(с. Созонівка Кропивницького району Кіровоградської області)
Розвиток аграрного сектора економіки України зумовлює необхідність
швидкого реагування на умови виробництва сільськогосподарської продукції.
Внаслідок загострення конкуренції на світовому ринку сільськогосподарської
продукції та товарів для агропромислового виробництва, постійне масштабне
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застосування інноваційних досягнень має бути вирішальним чинником
забезпечення конкурентоспроможності окремих підприємств та країни в
цілому, сприяючи стійкому економічному зростанню, підвищуючи виробничий
і соціальний розвиток суспільства.
В
умовах
недостатнього
рівня
трансферу
технологій
у
сільськогосподарське виробництво та відсутності державного механізму
стимулювання інноваційного розвитку галузі, важливо постійно здійснювати
аналіз забезпеченості аграрного сектора наукоємною продукцією,
обґрунтовуючи шляхи її поширення. Це гарантує підвищення ефективності
АПВ, забезпечуючи безперервність інноваційних процесів та є важливою
складовою комплексної моделі трансферу інноваційних технологій в
агровиробництво.
Дослідженням фінансово-економічного стану суб’єктів трансферної
взаємодії агарного сектору Центрального регіону України встановлено, що на
сучасному етапі він є нестабільним як у розробників інноваційної продукції
(науково-дослідних установ), так і у її споживачів (агровиробників). В 2015 –
2020 рр. у Центральному регіоні, до якого віднесено 5 областей (Вінницька,
Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська) вироблялося
близько 31 % сільськогосподарської продукції України на 24,5 % угідь.
Приналежність областей Центрального регіону до різних природнокліматичних зон, а саме: Степу (Дніпропетровська, Кіровоградська) та
Лісостепу (Вінницька, Полтавська, Черкаська), а також поступове зміщення
зони Степу в північному напрямі, обумовлюють певні особливості ведення в
них сільськогосподарського виробництва. Серед областей Центрального
регіону найбільша частка виробництва продукції сільського господарства
належить Вінницькій області (8,4 %), найменша – Кіровоградській (4,6 %). Всі
області Центрального регіону розташовуюся в першій десятці за обсягами
виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому, Вінницька область
займає перше місце, Кіровоградська – восьме.
Рівень інноваційної спрямованості сільськогосподарського виробництва в
Центральній Україні дещо вищий, в порівнянні з іншими регіонами. У
середньому за 2017 – 2020 рр. в даному регіоні виробництво продукції на 100 га
с.-г. угідь на 26,5 %, а продуктивність праці в с.-г. підприємствах на 2,8 % були
більшими, ніж у цілому по Україні. Також тут вищими є рівень рентабельності
с.-г. діяльності (на 0,7 %) та частка прибуткових підприємств (на 1,8 %).
Визначальними факторами, поєднання яких здатне забезпечити
ефективний інноваційний розвиток агропромислового виробництва регіону
мають бути: наявність висококваліфікованого науково-технічного персоналу;
випереджувальний розвиток супутніх галузей промисловості; розвинена
система фінансово-кредитного забезпечення агропромислового виробництва;
наявність
розвиненого
конкурентоздатного
ринку
виробництва
сільськогосподарської продукції; функціонування системи дорадництва та
надання науково-консультаційних послуг.
В останні роки, внаслідок зменшення бюджетних асигнувань на виконання
наукових досліджень, переважна частина розробників інноваційної продукції
(науково-дослідних установ) характеризується нестабільним фінансовим
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станом. У той же час, суттєві коливання фінансових показників у
сільськогосподарському виробництві обумовлювали певні ризики при здійснені
агровиробниками додаткових витрат на впровадження інноваційних заходів.
Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, що спостерігалося за
сприятливих погодних умов, не забезпечувало стабільний фінансовий стан
аграрних підприємств.
Орієнтація на виробництво сільськогосподарських культур, що гарантують
високі показники продуктивності та забезпечують стабільний фінансовий
аграрних підприємств зумовило збільшення виробництва в Центральному
регіоні технічних культур, значне місце серед яких належить соняшнику.
Зростання впродовж останнього десятиліття у центральних областях України
обсягів виробництва технічних культур відбувалося як на основі розширення їх
посівних площ, так і шляхом підвищення врожайності. Найвищі обсяги
виробництва соняшнику зафіксовані Кіровоградській області при найнижчому
рівні його рентабельності – 30,6 % та при урожайності 24,8 ц/га, що нижче
середнього показника в Центральному регіоні. Зміни, що відстежуються в
структурі посівних площ областей Центрального регіону, є одним із чинників,
що вимагає впровадження вдосконалених новітніх технологій, спрямованих на
зростання продуктивності виробництва та сортів, адаптованих до умов
вирощування,
застосування
сучасної
сільськогосподарської
техніки,
використання нових методів виробничо-господарської діяльності.
У валовому виробництві продукції тваринництва частка Центрального
регіону складає близько 32 %. Серед областей даного регіону, найбільший
внесок у загальне виробництво продукції тваринництва в Україні вносять
підприємства Вінницької області (9,9 %), найменший – Кіровоградської (2,7 %).
За обсягами виробництва м’яса Центральному регіону належить 44,5 % від
загальних обсягів України. Частка Центрального регіону в обсягах виробництва
молока в Україні складає 26,6 %. У Кіровоградській області частка
тваринництва у структурі продукції сільського господарства є найменшою
(14,0% у середньому за 2015–2020 рр.), а найвищою – у Черкаській області
(36,3%), тоді як у цілому в Центральному регіоні – 26,1%.
Одним із факторів, що визначає рівень інноваційної діяльності в аграрному
секторі є наявність галузевих науково-дослідних установ та відповідних
фахівців. У Центральному регіоні, як і загалом в Україні, чисельність
працівників, задіяних у виконанні НДР у галузі сільського господарства
впродовж 2016–2019 рр. зменшилася на 11 %, в т.ч. у Кіровоградській області –
на 43 %, у Черкаській – на 27 %, у Полтавській – на 22 %, у Вінницькій – на 15
%, у Дніпропетровській – зросла на 25 %. У 2017–2020 рр. у Центральній
Україні на 13 % зменшилася кількість суб'єктів насінництва та садівництва, в
т.ч. у Кіровоградській області – на 38%, у Полтавській – на 25 %, у Вінницькій
– на 24 %, у Дніпропетровській – на 2 %, у Черкаській – зросла на 13 %. Досить
потужна мережа дослідних господарств у Вінницькій та Полтавській областях є
провідною ланкою забезпечення виробничої перевірки і впровадження у
виробництво науково-технічних розробок у галузі АПВ, що, певним чином,
визначає високу інноваційну складову аграрного виробництва в даних регіонах.
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Наявність сучасних потужних об'єктів із переробки сільськогосподарської
продукції також є одним із факторів, що обумовлює високий рівень
інноваційно-технологічних процесів в аграрному секторі. Встановлено, що
переробка м'ясної продукції є малорозвиненою у Черкаській та Вінницькій
областях, виробництво олії найменш розвинене у Черкаській області, молока –
у Кіровоградській та Черкаській областях, борошна – у Кіровоградській і
Полтавській областях, хліба – у Кіровоградській області.
Нестабільний розвиток сільського господарства в Центральному регіоні,
обумовлений недостатнім впровадженням інноваційних заходів різної
спрямованості
(технологічних,
фінансово-кредитних,
законодавчих,
організаційних та ін.) призводить до поступового зниження рентабельності с.-г.
виробництва з 47,3 % у 2015 р. до 14,7 % у 2019 р.
Аналізом економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в
Центральному регіоні України впродовж 2015–2020 рр. встановлено, що в
областях, де розвиток аграрного сектору відбувається за комплекснозбалансованого функціонування виробничої, переробної та ресурсної сфер, при
високому рівні їх науково-технологічного забезпечення, фінансовогосподарські показники та продуктивність у суб'єктів діяльності галузі є
вищими. Більш збалансована структура аграрного виробництва, наявність
підприємств із переробки різної продукції, значна чисельність працівників,
задіяних у виконанні галузевих НДР, а також суб'єктів насінництва та
садівництва, дозволяють Вінницькій області утримувати перше місце в регіоні
та в Україні за обсягами виробництва продукції сільського господарства, їх
продуктивністю та рентабельністю. В той же час, значне домінування питомої
ваги рослинництва в структурі сільськогосподарського виробництва, незначна
чисельність суб'єктів насінництва, порівняно низька кількість виконавців
галузевих досліджень та наявність мережі переробки лише окремих видів
продукції у Кіровоградській області створюють умови, за яких вона за обсягами
с.-г. виробництва зазвичай замикає першу десятку областей України, та є
останньою у Центральному регіоні.
На основі вивчення попиту агровиробників Центрального регіону України,
визначено пріоритетні наукові розробки, що потребують першочергового
освоєння, серед яких: елементи науково обґрунтованої системи землеробства;
ресурсозберігаючі
високоефективні
технології
вирощування
сільськогосподарських культур; сорти зернових та олійних культур, адаптовані
до умов недостатнього зволоження Північного Степу України; технології
розведення та утримання ВРХ і свиней.
Реалізацію взаємозв’язків між суб’єктами трансферної системи
(розробниками, споживачами, посередниками, інвесторами) важливо
здійснювати на основі функціонування інтегрованої моделі розширеного
інноваційного процесу в агропромислове виробництво, що адаптована до умов
Центрального регіону України та забезпечує постійний 4-рівневий
інноваційний процес: створення інновацій в науковій сфері; випробування
інноваційної продукції; першочергове впровадження інновацій на ліцензійній
основі; масове виробництво інноваційної сільськогосподарської продукції.
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Функціонування в аграрній сфері механізму державно-наукової та
виробничо-бізнесової взаємодії має поетапно вирішити наступні проблеми: в
умовах дефіциту асигнувань із державного бюджету – сприяти сучасному
високотехнологічному розвитку вітчизняної аграрної науки, забезпечуючи
проведення розробок на рівні світових аналогів та гарантуючи достатнє
матеріальне забезпечення науково-технічному персоналу; на основі активізації
інноваційної діяльності агропідприємств та збільшення обсягів трансферу
вітчизняних наукоємних агротехнологій і продукції, сприяти підвищенню
ефективності сільськогосподарського виробництва. Дотримання всіма
учасниками трансферної взаємодії в АПВ Центрального регіону України
принципів комплексності, адаптивності, ефективності, узгодженості,
сумісності, розподілу, публічності, сприятиме підвищенню економічної
ефективності та прискорить впровадження наукоємної продукції в аграрному
виробництві, забезпечуючи йому перехід на інноваційну модель розвитку.
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ФАКТОР НАУКИ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
Удовиченко С.М., Вінюкова О.Б, Бондарева О.Б.
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
(м. Покровськ Донецької області)
Створення конкурентоспроможних наукових розробок та їх трансфер
можливі за умови вивчення і використання світового досвіду. З цією метою в
Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції (надалі Станція)
проводяться патентні дослідження.
На основі зібраної інформації у 2021 році було визначено найбільш
затребувані наукові розробки установи та подані заявки на отримання
охоронних документів. Наразі маємо чотири патенти на корисні моделі:
1) Пат. КМ 146842 Україна. Комбінований робочий орган для пошарового
безвідвального обробітку ґрунту. Опубл. 24.03.2021.
2) Пат. КМ 147945 Україна. Спосіб вирощування рослин еспарцету для
визначення інтенсивності розвитку кореневої системи. Опубл. 23.06.2021.
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3) Пат. КМ 147992 Україна. Спосіб прискореного розмноження насіння
еспарцету. Опубл. 23.06.2021.
4) Пат. 148332 Україна. Робочий орган для пошарового обробітку ґрунту.
Опубл. 28.07.2021.
Сорти рослин у сільськогосподарському виробництві мають велику
значущість, тому селекціонери працюють над створенням екологічно адаптованих
сортів. У 2021 році на державне сортовипробування були передані сорти пшениці
туранської Сармат і Пектораль та сорт еспарцету виколистого Красень.
Цього ж року відносно сорту пшениці м’якої (озимої) Вежа прийнято рішення
про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт та про
виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.
Урожайність пшениці перевищила усереднену урожайність сортів, що пройшли
державну реєстрацію за п’ять попередніх років у зонах Степу, Лісостепу та Полісся.
Її морозостійкість в контрольованих умовах за штучного проморожування за
даними Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва є вище середньої.
На полях Станції ведеться насінницька робота по 3 культурам і 25 сортам,
гібридам і лініям зернових культур та зернобобових багаторічних трав.
Протягом 2021 року було реалізовано більше 200 тонн насіння високих
репродукцій для сортозаміни і сортооновлення в господарствах областей
України. З господарствами Донецької, Дніпропетровської, Запорізької,
Херсонської, Полтавської, Вінницької і Луганської областей укладено 46
ліцензійних договорів на надання права на вирощування сортів пшениці озимої,
ячменю ярого та еспарцету. Станцією укладено 2 ліцензійних угоди на
передання права на використання корисних моделей «Спосіб вирощування
зернових культур» (патент України № 103811) та «Спосіб аналізу елементів
продуктивності та пластичності сільськогосподарських культур» (патент
України № 88521), що дозволило науково-обґрунтовано вести виробництво
зернової продукції.
Ефективність трансферу наукових розробок у значній мірі визначається
ступенем обізнаності сільськогосподарських виробників про наукові
досягнення. Співробітники Станції забезпечують організацію науковоконсультаційних послуг, розповсюдження даних про інноваційні розробки,
науково-технічної, кон’юнктуро-економічної та патентної інформації через: –
надання консультацій, – виступи у ЗМІ, – функціонування демонстраційних
полігонів сортів, – проведення семінарів, конференцій, курсів, лекцій, «круглих
столів», виставок, днів поля та ін.
Значна увага приділяється видавничій діяльності. У 2021 році
зареєстровано чотири об’єкти авторського права.
Печатна продукція Станції представлена 21 статтею в наукових збірниках
та журналах, 45 тезами та статтями до Міжнародних науково-практичних
конференцій та 4 науково-практичними і науково-технологічними
рекомендаціями:
- щодо оцінки стану перезимівлі зернових колосових культур,
- по проведенню комплексу весняно-польових робіт в Донецькій області,
- з особливостей збирання зернових та зернобобових культур в умовах
2021 року,
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- з підготовки ґрунту та сівби озимих зернових культур під врожай 2022 року.
Надруковано 5 розділів у монографіях.
Випробування, впровадження і активний трансфер наукових розробок
стають ключовими факторами зростання виробництва і зайнятості в сільському
господарстві. Саме тут криються найбільш суттєві резерви поліпшення якості
продукції, економії трудових і матеріальних витрат, зростання продуктивності
праці, вдосконалення організації виробництва і підвищення його ефективності.
Сприйнятливість сільськогосподарських виробників до інновацій забезпечать
агроформуванням конкурентні переваги як на внутрішньому так і на
зовнішньому ринках.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
НОРМ ВИСІВУ І ФРАКЦІЙ НАСІННЯ
Шубала Г. В., Голод Р. М., Самець Н. П., Білінська О. М.
Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН
(м. Тернопіль)
Пшениця озима в умовах Західного Лісостепу України є провідною
зерновою культурою. Проте врожайність і валові збори зерна її залишаються
нестабільними по роках вирощування. Важливу роль у підвищенні врожайності
та поліпшенні якості зерна належить технологіям вирощування пшениці озимої.
Одним із найважливіших елементів технології вирощування насіння
пшениці озимої є створення оптимальних науково обґрунтованих площ
живлення рослин. Вони забезпечуються відповідними нормами висіву насіння і
способами сівби з урахуванням біологічних особливостей сортів, а також
ґрунтових, кліматичних та агроекологічних умов конкретних регіонів [1].
Метою наших досліджень було вивчення продуктивності пшениці м’якої
озимої залежно від норм висіву та фракцій насіння. Польові досліди
проводилися протягом 2016–2018 років на полях Тернопільської державної
сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського
господарства Поділля, в зоні західного Лісостепу України, в центральному
агрокліматичному районі (холодне Поділля) Тернопільської області. Об’єктом
досліджень була пшениця озима сорту Вікторія одеська (насіння селекції
Селекційно – генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і
сортовивчення НААН).
За роки проведення досліджень на посівах пшениці озимої встановлено,
що норми висіву насіння мали вплив на формування продуктивності зерна
культури та перебували у певній залежності з фракціями насіння.
Врожайність зерна пшениці озимої при сівбі насінням середньої фракції з
нормою висіву 5,0 млн./га схожих насінин становила в середньому за два роки
досліджень 5,52 т/га. Збільшення норми висіву цієї ж фракції до 5,5 млн./га
схожих насінин дало приріст до контролю 0,14 т/га. При зменшенні норми
висіву до 4,5 млн./га схожих насінин середньої фракції, урожайність пшениці
озимої в середньому за 2016–2018 роки збільшилась на 0,20 т/га (3,62 %) в
порівнянні з контрольним варіантом.
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Сівба насінням крупної фракції при збільшенні норми до 5,5 млн./га схожих
насінин, забезпечило збільшення врожайності культури на 0,22 т/га, або на 3,98
%. Найкращий результат відмічено при зниженні норми висіву до 4,5 млн./га
схожих насінин крупної фракції. Врожайність пшениці озимої збільшилась в
порівнянні до контролю на 0,26 т/га і становила 5,88 т/га в середньому за три
роки спостережень. А при сівбі нормою 3,5 млн. спостерігалось незначне її
зниження відносно контрольного варіанту на 0,01 т/га, або 0,18 %.
Сівба пшениці озимої крупною фракцією насіння забезпечила зростання
врожайності у порівнянні із висівом середньою фракцією на 0,22 т/га, або на 3,9 %
при нормі висіву 3,5 млн./га схожих насінин (2016–2018 роки). При висіванні
нормою 4,5 млн./га схожих насінин в середньому за два роки прибавка врожайності
склала 0,16 т/га, або 2,7 %, при нормі 5,0 млн./га схожих насінин - 0,10 т/га або 1,8
%. При найвищій нормі – 5,5 млн./га схожих насінин, прибавка врожайності в
середньому за 2016-2018 роки становила 0,18 т/га, або 3,8 %. (табл.1)
Таблиця 1
Вплив норм висіву та фракцій насіння на насіннєву продуктивність пшениці
м’якої озимої сорту Вікторія, т/га

№
Норми висіву,
з/п млн. схожих насінин на
гектар
2016
та фракції
5 млн. крупна фракція
1
4,86
2
3
4

2017

Урожайність, т/га
± до
2018 середнє контрол
ю

5,71

6,31

5,62

%

–

5 млн. середня фракція

4,76

5,59

6,20

5,52

–

3,5 млн. крупна фракція

5,08

5,87

5,87

5,61

- 0,01

- 0,18
- 2,36

3,5 млн. середня фракція

4,90

5,61

5,67

5,39

- 0,13

4,5 млн. крупна фракція

5,42

6,26

5,97

5,88

+ 0,26

4,63

4,5 млн. середня фракція

5,34

6,02

5,82

5,72

+ 0,20

3,62

5,95

5,84

+ 0,22

3,98

5,66

+ 0,14

2,54

5,5 млн. крупна фракція
5,5 млн. середня фракція

НІР 0,95 т/га
Р, %

5,14
5,02
0,190
0,29

6,44
6,10
0,16
0,24

5,85
0,29
1,60

У результаті наукових досліджень, які проводились в ТДСГДС ІКСГП
НААН протягом 2016–2018 років встановлено, що високого рівня реалізації
біологічного потенціалу культури важливим є правильний вибір норми та
фракції висіву насіння в певних ґрунтово-кліматичних умовах. Спостереження
показали, що для одержання насіння з високими посівними якостями, посів
крупною фракцією насіння з нормою висіву 4,5 млн./га схожих насінин є
оптимальним в умовах Західного Лісостепу України.
Джерела та література
1. Лукъянюк В., Долгодворов В. Нормы высева и урожай. Зерновые и масличные
культуры. 1971. № 3. С. 25–28.
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СЕКЦІЯ 3
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОБІБЛІОТЕЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГАЛУЗЕЙ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
ВПРОВАДЖЕННЯ БЛОКЧЕЙНА В СИСТЕМІ БІБЛІОТЕК АГРАРНОГО
ПРОФІЛЮ
Аннєнкова Н., Зубець М., Рибченко Д.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
Найгострішим питанням сучасної цивілізації є забезпечення людства
продовольством. Україна саме своєю агровиробничою часткою входить до
країн-лідерів, які здатні не тільки задовольнити внутрішню продовольчу
потребу країни, а й левову частку продукції виставляти на зовнішній ринок.
Навіть у період розгортання індустріалізаційних процесів, коли в українському
суспільстві існували глобальні проблеми: трансформації суспільно-політичних
відносин, викликаної скасуванням кріпацтва; забезпечення інтенсивного
науково-технічного розвитку в зв’язку з потребами індустріалізації;
позбавлення голоду в роки стихійних лих (повені, посухи тощо), зумовленого
відсутністю сталих систем агровиробництва та переробки продуктів
харчування, країна здатна була експортувати сільгосппродукцію. Потребу в
забезпеченні інтенсивного науково-технічного розвитку в процесі
постіндустріалізації; необхідність формування сталих систем агровиробництва
та переробки продуктів харчування в умовах складнопрогнозованих природнокліматичних змін, що вже відбуваються, забезпечити конкурентостпроможність
країни не тільки за рахунок використання земельних та людських ресурсів, а і
забезпечивши власну агротехнологічну незалежність шляхом повноцінного
формування і використання міцного науково-технічного потенціалу
агровиробництва крізь призму науково-інноваційного розвитку галузі.
Саме для забезпечення останнього необхідна здатність не тільки швидкого
формування інформаційних потоків, а і їх відстеження та використання. І в
цьому процесі ключова роль належить бібліотекам. І перехід їх від «сховища
книг» до «акумулятора інформації», в першу чергу здатний не тільки
забезпечити науково-інноваційний розвиток тих галузей, які повною мірою
можуть представити конкурентоздатною нашу країну на світовому ринку, а й
опосередковано дати поштовх для відновлення (відродження) багатьом
промисловим галузям економіки. Адже в бібліотеках зберігається не тільки
інформація щодо останніх сучасних розробок. На сьогоднішній день, в епоху,
коли досить розвинуті мережеві технології, завдання бібліотеки не тільки
швидко задовольнити інформаційний попит дослідника, але і забезпечити його
максимальне наповнення. Особливо це стосується інформації історичного
досвіду. Звісно, що не існує двох абсолютно однакових історичних періодів, але
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завжди не тільки можна провести історичні паралелі, а й підняти пласт
аналогічних наукових досліджень, що проводились в попередні історичні
періоди з використанням аналізу як методології, так і позитивних і негативних
результатів [1, с.98]. Щодо інформації для потреб агровиробників – це можуть
бути як найновітніші сучасні технології так і ті, що давно не
використовувалися, але з урахуванням змін як кліматичних так і тих, що
торкнулися суспільства на сьогоднішній день можуть бути в нагоді.
Серед сучасних засобів, що сприяють максимально швидко, повною мірою
і ефективно задовольнити бібліотекою інформаційний попит дослідника – це
застосування блокчейн технологій при обробці запитів. Блокчейн (від
англійських слів block — блок, chain — ланцюг) – розподілена мережа,
технологія, що дозволяє відкрито та надійно реєструвати інформацію,
простежувати шлях транзакцій. Перша робота над блокчейном, або
криптографічно захищеним ланцюгом блоків була описана у 1991 Стюартом
Хабером и Скоттом Сторнеттою [2]. Найбільші переваги цих технологій:
-відомості про операції, укладені угоди і контракти зберігаються у
вільному доступі, проте змінити їх неможливо – тільки переглянути;
- дані про учасників – закриті; кожен користувач блокчейну має
унікальний ключ (комплект криптографічних записів, що упереджує
можливість підміни інформації та ризик хакерської атаки), який служить
гарантією надійності системи;
- необмеженість ланцюга блоків. Теоретично ланцюг може доповнюватися
безкінечно, що стимулює аналогії блокчейну із суперкомп’ютером;
- ефективність і надійність. Ланцюг записує тільки транзакції, що пройшли
перевірку, і гарантує захист від збоїв та підміни хешу [3, с. 270]. Саме ці
технології максимально може акумульовувати інформацію про пошукові
персоніфіковані запити дослідника і першочергово видавати йому саме
найбільш затребувану інформацію.
Але поряд з перевагами, є і суттєві недоліки, щодо застосування в
сучасних реаліях економічного стану українських бібліотек, в першу чергу
спеціальних, а саме: відсутність законодавчого регулювання роботи блокчейну;
означена технологія передбачає застосування потужної обчислювальної
техніки, що збільшує витрати на переобладнання і відсікає значну кількість
потенційних користувачів.
Щодо впровадження блокчейну в сфері бібліотечного обслуговування, то в
США у 2017 р. за грантової підтримки ці технології знайшли своє застосування
в системі публічних бібліотек.
Джерела та література
1. Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер.
с англ. Москва : Экономика, 1991. 319 с.
2. "Впереди планеты всей": какие компании занимаются блокчейном в Украине.
Економічна правда. 2019. 9 жовтня
3. Ющенко Н.Л. Розвиток блокчейн-технологій в Україні та світі. Економіка і
суспільство. 2018. № 19. С.269-275.
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НІМЕЦЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА: ТИПИ БІБЛІОТЕК
Бачкала О.В.
(Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії
аграрних наук, м. Київ)
Німецька бібліотечна система має різноманітність типів бібліотек. Вони
беруть свій початок у певній історичній епосі, тобто тісно пов’язані з історією
Німеччини, розвитком її територій, культури, релігії та іншими факторами.
Бібліотечні установи відрізняються одна від одної своїм обсягом та складом
фондів, колом читачів. Бібліотеки можна класифікувати за типами, виходячи із
завдань та функцій, які вони виконують. У бібліотеках можуть перетинатися
різні завдання, особливо із передбаченою подвійною функцією (наприклад,
університетська та земельна бібліотека). Головна функція бібліотеки при
такому поєднанні має стати визначальною ознакою.
Бібліотеки державного значення. До цього типу установ належать три
бібліотеки: Німецька національна бібліотека (Франкфурт-на-Майні — Лейпциг
Deutsche Nationalbibliothek), Державна бібліотека у Берліні «Прусська
культурна спадщина» (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußische Kulturbesitz) и
Баварська державна бібліотека (Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek).
Центральні спеціалізовані бібліотеки. У Німеччині є три центральні
спеціалізовані бібліотеки в Ганновері, Кельні та Кілі, які служать для
міжрегіонального забезпечення літературою в галузі прикладних наук.
Створюючі великі змістовні фонди по своїм галузям, вони доповнюють
Німецьку національну бібліотеку та обидві центральні універсальні бібліотеки
у Берліні та Мюнхені у виконанні національних завдань.
Бібліотеки вищих навчальних закладів, які налічують більш ніж
80 університетів та вузів, які забезпечують літературою студентів та викладачів
у ході навчання, викладання, наукових досліджень.
Спеціальні та спеціалізовані бібліотеки. Серед великої кількості
спеціальних бібліотек – понад 500 бібліотек парламентів, відомств та судів.
Вони були створені після 1945 року, установи служать владі та правосуддю і
тому спеціалізуються на комплектуванні юридичної та політичної літератури.
Публічні бібліотеки – найпоширеніший у Німеччині тип бібліотек. У базі
даних
«Німецька
бібліотечна
статистика»
(http://www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-in-deutschland/daten-ufakten-zumbibliothekswesen)
нараховується
807
наукових
бібліотек
(національні/центральні, вузівські та регіональні бібліотеки) та 9 тис.
898 публічних бібліотек різних типів фінансування, включаючи філії. Німецькі
міста, громади та округи містять та фінансують приблизно 2 тис. 600 шкільних
бібліотек/медіатек. У деяких федеральних землях у сільських районах
організовано окружні чи районно-міські бібліотеки. На рівні приходів та
церковних громад публічні бібліотеки містять католицьку та євангелічну церкви.
Земельні та регіональні бібліотеки. У Німеччині нараховується понад
37 земельних та інших бібліотек, які здійснюють бібліотечно-інформаційне
обслуговування регіону – федеральної землі, її частини, адміністративного
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округу, міста з його приміською зоною. Регіональні бібліотеки є неоднорідною
групою з огляду історичних причин, величини та складу фондів, каналів
фінансування особливого призначення.
Регіональні бібліотеки мають характерне завдання комплектування
універсальних фондів, навіть якщо у багатьох бібліотеках центральне місце
посідає література з гуманітарних та суспільних галузей знань. До їхнього
обов’язку входить повне комплектування, архівування, каталогізація та надання
читачам літератури про цей регіон. У той час як Німецька національна
бібліотека має право отримувати обов’язків примірник кожного видання,
виданого на території всієї Німеччини, бібліотеки з регіональними функціями
мають право отримувати літературу тільки свого регіону чи федеральної землі.
Більшість земельних бібліотек зросла із фондів придворних бібліотек;
деякі з’явилися, щоб виконувати функцію великого сховища для
секуляризованого майна (Амберг, Бамберг, Пассау, Регенсбург); фонди інших –
історично пов’язані з бібліотеками гімназій (Кобург, Гота); лише деякі утворені
в XX ст. державою чи територіальними корпораціями (Ауріх, Кобленц,
Шпейєр). Згідно зі статистикою, міські наукові бібліотеки з’явилися із
бібліотек при ратушах або історичних міських бібліотек (Любек, Нюрнберг,
Ульм); деякі виникли лише у XX ст. (Берлін, Дортмунд); окремі бібліотеки
ведуть свій початок від закритих університетських бібліотек (Майнц, Трір).
З територіально-історичних причин не всі федеральні землі мають старі,
існуючі земельні бібліотеки. У цих випадках університетські бібліотеки
виконують регіональні завдання та відображають подвійну функцію у своїй назві:
«Університетська та земельна бібліотека» (Бонн, Дюссельдорф, Галле, Єна,
Мюнстер, Саарбрюккен). «Державна та університетська бібліотека» (Бремен,
Гамбург), «Земельна та вузівська бібліотека» (Дармштадт) або «Вузівська та
земельна бібліотека» (Фульда). У Рейнланд-Пфальці обидві земельні бібліотеки в
Кобленці і Шпайєрі, Бібліотека Біпонтіна (Цвайбрюккен, Bibliotheca Bipontina) і
бібліотечні служби, що відповідають за публічні бібліотеки в Нойштадті –
Кобленці, були організаційно об’єднані в Центр земельних бібліотек РейнландаПфальца (Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, LBZ).
Регіональні бібліотеки виконують функцію забезпечення літературою,
необхідною для навчання, викладання, наукових досліджень, завдяки своїм
історичним та спеціальним фондам, які становлять науковий інтерес.
Деякі великі придворні бібліотеки з цінними історичними фондами
спеціалізуються на духовному та культурному житті, вважаються науководослідними бібліотеками особливого профілю.
Дані бібліотеки спеціалізуються своєю науково-дослідною діяльністю та у
підтримці науки у вигляді літературних публікацій, видачі стипендій,
організації міжнародних конгресів. До цієї маленької, але важливої групи
належить Бібліотека Герцога Августа у Вольфенбюттелі (Herzog August
Bibliothek Wolfenbüttel), яка спеціалізується на східно-європейській культурі
Нового часу, та Бібліотека Герцогині Анни Амалії у Ваймарі (Herzogin Anna
Amalia Bibliothek), вся діяльність якої присвячена Епосі класицизму визначному
періоду німецької літератури.
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Адміністративно пов’язана з університетською бібліотекою в Ерфурті
Науково-дослідна бібліотека в Готе (Forschungsbibliothek Gotha) має великі
універсальні історичні фонди, в яких з 1850 року переважає наукова релігійна
література. У 1698 році була спеціально створена для навчальних цілей
Бібліотека Франкських фондів у Галлі (Bibliothek der Fränckeschen Stiftungen),
яка вважається науково-дослідною бібліотекою в галузі історії церкви та освіти
Нового часу та має відповідний основний напрямок комплектування.
У німецькому суспільстві традиційно відведено провідну роль бібліотекам.
Бібліотечна система Німеччини, як будь-яка інша бібліотечна система на зміну
типологічним функціям впливає на суспільні зміни, розвиток інформаційних
технологій та фінансову нестабільність у країні та світі. Суспільство висуває
більше нових вимог до бібліотек. Завдання відповідності цим вимогам набуває
у Німеччині не тільки змістовне і технологічне, а й політичне значення.
Вводячи організаційні покращення, використовуючи всі можливості
технологічних інновацій, бібліотеки і в майбутньому залишаться тим, чим вони
були завжди: дверима, які відкривають безліч можливостей та шляхів.
Джерела та література
1. Болдырева
И. С.
Библиотечная
система
Германии:
типологический
обзор. Библиотековедение. 2012 (1). С. 98–102. https://doi.org/10.25281/0869-608X-2012-0-198-102

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Бей Р.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека (м. Київ)
Теоретичне осмислення бібліотечного обслуговування відбулося в 60–70-ті
рр. XX ст. у зв’язку зі становленням інформатики, використання якої суттєво
змінило проблему пошуку інформації та бібліотечного обслуговування.
Першість у створенні та запровадженні інформаційних бібліотечних технологій
належить бібліотекам США. Зокрема, неформальною датою народження
електронних бібліотек є 1971 р., коли започатковано «Проєкт Гутенберг».
Цього самого року М. Харт на базі Іллінойського університету вручну ввів у
компʼютер «Декларацію Незалежності» і Конституцію США, текст Біблії та
деякі інші джерела. Нині даний проєкт включає кілька тисяч видань, серед яких
відомі художні, наукові та публічні твори.
Національна дослідницька програма США "Digital Libraries Initiative" (DLI)
розпочата у вересні 1994 р. Вона фінансувалася Національним науковим
фондом США, Агентством з підтримки проєктів перспективних досліджень і
Національною адміністрацією з аеронавтики і космосу – в середньому 1
мільйон доларів США в рік – і планувалася до завершення у вересні 1998 г.
Слід зазначити, що дана програма є основною складовою частиною такої
важливої для федерального уряду і всієї нації програми, як створення
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Національної інформаційної інфраструктури, кінцева мета якої – забезпечити
кожному американцеві доступ до необхідної йому інформації.
Сучасні інформаційні технології, доступність компʼютерів і розвиток
мережевих інфраструктур дозволили підняти інформаційне обслуговування на
якісно новий рівень, зумовили появу такого терміну, як «електронна бібліотека»,
або більш вживаного в США – «цифрова (digital) бібліотека». Електронну
бібліотеку розглядали як таку, що зберігає інформацію на електронних носіях і
ефективно маніпулює великими колекціями інформації. В той час, коли реальні
електронні бібліотеки концентрують свою увагу на питаннях вартості доступу до
джерел інформації і технологіях переведення інформації в електронну форму
збереження, дослідження, що виконуються в рамках DLI, ставили в основу
питання, як розвинути необхідну інформаційну структуру і які потрібні
механізми для ефективного пошуку інформації в мережі.
Робоча група з технологій інформаційної інфраструктури (Information
Infrastructure Technology and Applications (IITA), Working Group) провела в
травні 1995 р. семінар, на якому були визначені основні напрямки досліджень в
області створення електронних бібліотек. Вони розглядалися як мережа
розподілених репозитаріїв, що представляють собою індексовані колекції, в
яких обʼєкти будь-якого типу можуть бути знайдені, незважаючи на відмінності
існуючих мережевих протоколів і форматів зберігання. Як завдання-максимум
було визначено забезпечення користувача можливістю логічно послідовного
пошуку серед автономних і підтримуваних класів обʼєктів і служб,
розподілених у вигляді різнорідних репозитаріїв, на основі використання
програмного забезпечення, яке б обʼєднало їх або виступило посередником при
доступі до них, незважаючи на будь-які репозитарні відмінності. Досягнення
цієї мети потребувало прориву в описі інформації так само, як у розробці
протоколів інформаційного пошуку, обміну обʼєктами і їх пошуку.
У результаті конкурсу з 73-х заявлених на участь в програмі DLI проєктів
було обрано шість: університету Карнегі-Меллона; Каліфорнійського
університету в Берклі; Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі;
Іллінойського університету в Урбані-Шампейн; Мічиганського університету;
Стенфордського університету. Всі учасники використовували різні підходи до
рішення проблем, повʼязаних зі створенням і розвитком електронних бібліотек,
ставили перед собою в своїх дослідженнях різні завдання.
Всі проєкти мали масштабні колекції для проведення фундаментальних
досліджень в області побудови електронних бібліотек в мережі. Серед проблем
створення та розвитку електронних бібліотек розробники особливо виділяли
індексування (indexing) і обʼєднання (federating), оскільки пошук інформації в
електронній бібліотеці – це пошук в проіндексованій колекції обʼєктів, часто
розподілених у мережі. Таким чином, репозитарій – це проіндексована колекція
обʼєктів, а процес їх обʼєднання – це установка звʼязків (mapping) між схожими
за будь-якими ознаками, що зберігаються в різних репозитаріях, обʼєктами
таким чином, що кінцевим користувачем вони сприймаються як належні до
однієї колекції-репозитарію.
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Брюс Шац (Bruce Schatz), один із провідних фахівців Іллінойського
університету в області проблем інформаційного мережевого пошуку, в одному
зі своїх виступів зазначив, що розвиток інформаційного пошуку в мережі він би
розподілив на наступні етапи:
1970–1980 рр. – характеризується пошуком тексту, пріоритетна увага
приділялася синтаксису подання інформації;
1980–1990-ті рр. – вирізняється пошуком документів і зосередженням
уваги на структурі даних;
кінець 1990-х – 2010 рр. – позначився концептуальним пошуком і
зверненням уваги на семантику даних.
Сучасний етап у розвитку інформаційного пошуку спрямовується на
семантичний аналіз інформації і створення систем, що дозволяють знаходити
повʼязані за змістом частини у великому числі розподілених джерел інформації.
Таким чином, діджиталізація стала основою для трансформації
інформаційно-бібліотечного обслуговування. Першість у інформатизації
бібліотечних процесів та запровадженні новітніх комунікаційних технологій
належить американським бібліотекам, зокрема у питанні створення
електронних бібліотек. Проекти DLI покликані на основі масштабних колекцій
даних і партнерських звʼязків створити нові технології пошуку інформації, де б
вона не зберігалася, з урахуванням її багатогранності.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАСІДАНЬ ТА ТРЕНІНГІВ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ГОЛОСУВАННЯ
Білик О.В., Вергунова І.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
На сьогоднішній день розробка та впровадження систем, що дозволяють
підтримувати віддалене ефективне виконання багатьох складових професійної
діяльності у сільськогосподарських установах різного спрямування, є дуже
актуальними. Тому представлено нову платформу, як веб-додаток, для
організації та проведення різноманітних поточних заходів, а саме для онлайн та
офлайн засідань рад, зборів трудових колективів, курсів тренінгів тощо.
При розробці платформи використано технологію JWT. За нею
відбувається перевірка автентифікації користувача із залученням пари «email/пароль», сервіс у разі успіху створює короткотривалий Access Token та
довготривалий Refresh Token і надсилає їх користувачу. Це дозволяє
користувачу для оновлення сесії роботи з платформою не вводити знову пару
«e-mail/пароль». Платформа є закритою, тому зареєструватися в ній можна
тільки за отриманим запрошенням.
В системі використовуються різні ролі користувачів, вони відображуються на
сторінці «Учасники». З залежності від заходів, на які налаштовано систему, це
може бути, наприклад, член вченої ради, голова та секретар вченої ради,
адміністратор тощо. Ролі мають різний рівень повноважень. За рівнем доступу
визначається можливість використовувати конкретний функціонал платформи.
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Наприклад, мінімальний рівень доступу для створення засідання вченої ради –
секретар. На сторінці “Учасники” за відповідного рівня доступу можна керувати
ролями користувачів. Якщо відбулася зміна ролі деякого користувача, то він
отримає про це сповіщення у центрі сповіщень. На сторонці «Засідання» доступний
для перегляду весь список запланованих і проведених засідань з короткою
інформацією про кожне засідання, включаючи дату і час проведення, посилання на
відеоконференцію, статус (модерація, заплановане, онлайн, завершене).
При переході на сторінку перегляду засідання змінюється протокол
спілкування з сервером на WebSocket. Користувач підписується на канал
відповідного засідання і може бачити в режимі реального часу зміни, які
вносяться, й вносити корегування за своїм рівнем доступу. На сторінці
перегляду засідання можна відредагувати загальну інформацію. На цій же
сторінці відбувається формування порядку денного (створюються розділи та
питання для розгляду). До кожного питання всі користувачі можуть
завантажувати файли, а у процесі засідання розшарювати будь-які свої файли.
Якщо розгляд створеного питання передбачає голосування, до питання
додається опція “Голосування” і в життєвий цикл розгляду питання буде
включено процес проведення голосування.
У зазначений час адміністратор (секретар) розпочинає засідання, статус
засідання стає «онлайн». Одразу активується реєстрація учасників, що
відбувається автоматично при відвідуванні сторінки порядку денного.
Сформована інформація про учасників використовується при голосуванні та
генеруванні протоколів.
Після початку розгляду питання поряд з його назвою з’являється іконка,
що позначає активне питання і активний розділ, а у секретаря додаються поля
для заповнення інформацією для протоколу. Вже розглянуті питання
позначаються зеленою галкою. Для питань з опцією голосування у всіх членів
ради наявна динамічна інформація про перебіг процесу голосування та його
результати. Якщо за конкретним питанням заслухано необхідну інформацію і
секретар розпочав процес голосування, у кожного члена засідання автоматично
відкривається вікно голосування, в якому він і має голосувати.
Після завершення засідання за потребою формуються протоколи. Під час
генерації протоколу всі дані автоматично підтягуються з порядку денного
засідання. Для кожного питання, яке передбачало проведення голосування,
формується окремий файл – протокол лічильної комісії з відповідним номером.
Усі файли формуються у форматі .docx. Отримані протоколи може завантажити
та переглянути кожен користувач (протокол засідання – внизу сторінки порядку
денного, протокол лічільної комісії – під результатами голосування
відповідного питання). Для формування файлів типу .doc за шаблоном
необхідне використання певного template engine. В даному випадку існують два
шляхи. Перший, рішення від Aspose, яке не надає необхідної гнучкості у
редагуванні стилів, а тому не дозволяє відтворити необхідний шаблон. Другий,
потрібного файлу у вигляді .html з використанням шаблонізатора Thymeleaf.
Цей шлях дозволяє забезпечити необхідний формат і стилізацію протоколів.
Отриманий файл .html можна конвертувати у .doc файл, використовуючи
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бібліотеку docx4j, але далі виникають проблеми зі стилізацією, створений файл
потребує додаткової обробки, чого не допускає умова повної автоматизації
процесу. Тому у системі реалізований власний шаблонізатор з мінімальним
потрібним функціоналом.
При використанні системи можна відмовитись від збереження протоколів
звичайним чином. Перегляд протоколів відбуватиметься на сторінці
платформи, що полегшить роботу з витягами та їх створенням. При
необхідності використання протоколу як додатку достатньо буде прикріпити
посилання на відповідну сторінку платформи, а не цілий файл.
Представлена платформа зараз налаштована для проведення засідань
вчених рад з автоматизацією поточних робочих процесів. Просте розширення
системи дозволяє впровадити її для використання науковими та трудовими
колективами для проведення планових засідань трудових колективів,
конференцій, тренінгів із довільною структурою побудови. Для будь-якого
використання система дає просте вирішення проблеми проведення онлайн
зібрань, дозволяє для участі у засіданні кожному учаснику мати лише смартфон
або планшет.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
Бородай І.С.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека (м. Київ)
Оцінці результативності бібліотечно-інформаційного обслуговування
значну увагу приділяли вітчизняні й зарубіжні дослідники: Ю.Ахмадова,
О. Білик, П. Бокхорст, О. Василенко, А.В. Венідиктова, Т. Вилегжаніна,
В. Горовий,
Л. Дубровіна,
В. Ільганаєва,
А. Ісмагілова,
М. Карташов,
І. Л. Линден, Б.П. Лінч, О. Макєєва, О.О. Мацей, Р. Мотульський, В. Новіков,
Л. Петрова, Р. Полл, П.С. Романов, М. Слободяник, Г. Солоіденко, Ю. Столяров,
Т.П. Ткаченко, Є.А. Фенелонов та ін. Вони розглядали її як потужний засіб, що
сприяє ухваленню управлінських рішень, плануванню й оптимізації діяльності
бібліотек загалом або окремих технологічних процесів тощо.
У світовій літературі приділяється належна увага розробці спеціального
інструментарію для оцінювання інформаційно-комунікаційної діяльності
бібліотек. До середини 1990-х рр. розроблено близько 100 методик та
інструкцій визначення її ефективності. Зокрема, Секцією університетських та
інших наукових бібліотек ІФЛА запропоновано основний інструментарій для
оцінювання інформаційно-бібліотечного обслуговування; методику порівняння
результатів оцінки бібліотек; перелік індикаторів ефективності їх діяльності,
серед яких якість фонду, каталогів, довідково-інформаційної служби, віддалені
користувачі, задоволення їх інформаційних потреб тощо.
Важливим кроком у розробленні критеріїв оцінки інформаційнокомунікаційної діяльності бібліотек стало видання ІФЛА в 1996 р.
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міжнародного керівництва «Вимірювання якості в бібліотеках» Р.Пола і
П.Бокхорста, до якого включено 17 показників діяльності, призначених для
різних видів книгозбірень. Через 10 років побачило світ друге перероблене
видання цієї книги – «Вимірювання якості діяльності бібліотек», що дає більш
детальне уявлення про зміст традиційних і електронних показників стосовно
наукових і публічних бібліотек. Воно охоплює 40 показників, які
термінологічно та змістовно пов’язані зі стандартами ISO 2789 «Інформація і
документація. Міжнародна бібліотечна статистика» і 11620 «Інформація і
документація. Показники ефективності роботи бібліотек». Варто зазначити, що
нове видання пропонує 7 показників для оцінювання ефективності електронних
послуг.
Значущість визначення ефективності роботи бібліотек у світі засвідчує
наявність у структурі ISO технічного комітету з розробки стандартів для
бібліотек, а також підкомітету з оцінки їх діяльності. В Україні впроваджено
низку міжнародних стандартів, зокрема у 2016 р. введено в дію три стандарти з
інформації та документації: ДСТУ ISO 16439:2016 «Методи та процедури
оцінювання впливу бібліотек»; ДСТУ ISO 11620:2016 «Показники
функціонування бібліотек»; ДСТУ ISO 2789:2016 «Міжнародна бібліотечна
статистика». Очевидно, що для входження українських бібліотек до єдиного
інформаційного простору необхідно забезпечити відповідність критеріїв
оцінювання їх діяльності міжнародним стандартам, надавати більше уваги
визначенню ефективності інноваційних сервісних послуг. Виникає потреба у
створенні відповідної регламентуючої документації як гарантії управління
якістю роботи, впровадженні методів контролю та активізації бібліотечного
персоналу. Нами запропоновано методику оцінки інформаційно-комунікаційної
діяльності ННСГБ НААН, яка включає 4 блоки оціночних критеріїв, кожному з
яких присвоєно рейтинговий коефіцієнт, що дозволяє визначати інтеграційний
результат її ефективності за певний період часу. При розробленні методики
бралися до уваги як традиційні показники, так і інноваційні, порівнювалися з
аналогічними
показниками
минулого
року.
Розглядаючи
питання
професіоналізації бібліотечного обслуговування, брали до уваги частку
дипломованих фахівців з вищою профільною освітою в бібліотеці; кількість
осіб з науковими ступенями кандидата, доктора наук; відсоток персоналу, який
має загальну вищу освіту. Показники оцінки якості управління персоналом
також враховують такі критерії, як участь фахівців бібліотеки в
загальноукраїнських і міжнародних заходах системи підвищення кваліфікації.
До блоку зі створення бібліотечної інфраструктури відносили: кількісний і
якісний склад фондів; загальну кількість користувачів; відвідуваність;
книговидачу; виставки нових надходжень; кількість виконаних тематичних
запитів; наявність МБА. Оцінюючи ресурсне забезпечення бібліотеки, звертали
увагу на такі показники, як ефективність й актуальність фондів бібліотеки
(оновлення та використання). До створення належних умов для ефективної
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організації праці відносили такі параметри, як: належне приміщення, достатня
кількість технічних та програмних засобів, наявність Інтернету, забезпечення
високої якості обслуговування. Серед показників доступності послуг виділяли:
територіальну доступність бібліотеки; відповідність нормативам розміщення;
зручний для користувачів режим роботи бібліотеки; наявність доступної
інформації про бібліотеку та її послуги; надання обов’язкового переліку
безкоштовних і платних послуг, оперативність виконання запитів; ефективність
інформаційно-довідкової служби, наявність інформаційних баз даних, що
розглядалося як необхідна складова наукової роботи бібліотеки в цілому.
До блоку інноваційних сервісних послуг включали: загальну кількість
віддалених користувачів; наявність електронного каталогу; наявність
повнотекстових електронних ресурсів; кількість онлайн-бронювань документів;
електронну доставку документів; віртуальну довідкову служба; кількість
проведених віртуальних виставок; кількість тематичних онлайн розсилок тощо.
Таким чином, для виконання завдань, визначених бібліотекою у сфері
якості інформаційно-комунікаційної діяльності повинна розроблятися і
впроваджуватися система її управління, що охоплює три взаємопов’язані
напрями її функціонування: 1) задоволення потреб користувачів; 2) постійне
вдосконалення інформаційних ресурсів, системи управління якістю та наданих
послуг; 3) здатність бібліотеки до впровадження інновацій у систему
управління якістю. Запропонована нами методика включає як традиційні, так і
інноваційні послуги у системі бібліотечно-інформаційного обслуговування,
дозволяє визначити ефективність інформаційно-комунікаційної діяльності
бібліотеки у різні проміжки часу.
ФОРМУВАННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ
Капралюк О. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Агропромисловий комплекс України є одним з життєво важливих секторів
економіки. На сьогоднішній день галузь розвивається відносно високими
темпами. Проте, залишається низка невирішених проблем, пов’язаних з
необхідністю модернізації АПК, впровадженням інновацій тощо [1]. На
сьогодні є очевидним, що розвиток АПК можна забезпечити лише на основі
активної інноваційної діяльності. Серед головних завдань інноваційної системи
повинно бути її інформаційне забезпечення [2]. Багаторівнева структура
системи інформаційного забезпечення АПК України охоплює органи державної
влади та місцевого управління, галузеві заклади освіти та науки, інформаційноконсультаційні служби, мережу аграрних бібліотек, агрохолдинги, галузеві
асоціації тощо, які надають доступ до інформаційних ресурсів науковцям,
освітянам, сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам
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агропродовольчого ринку [3]. У сукупності вони утворюють інтегровану
інформаційну систему.
Інформаційне забезпечення реалізації державної аграрної політики та
державної політики сільського розвитку здійснюється Міністерством аграрної
політики та продовольства України шляхом офіційного оприлюднення
інформації щодо стану реалізації пріоритетів державної аграрної політики та
державної політики сільського розвитку, у тому числі шляхом розміщення на
офіційному веб–сайті інформації щодо державної підтримки виробників
сільськогосподарської
продукції,
товарної
номенклатури
експорту,
міжнародних ринків збуту сільськогосподарської продукції, міжнародних
виставок сільськогосподарської продукції, новітніх технологій та найкращої
світової практики ведення сільського господарства, а також шляхом ведення
державних реєстрів, баз даних, передбачених законами [4].
На обласному та районному рівні інформаційне забезпечення АПК
України здійснюють Головні управління агропромислового розвитку /
Департаменти обласних та районних державних адміністрацій.
Важлива роль в інформаційному забезпеченні АПК України належить
Національній академії аграрних наук (НААН), яка визначає основні напрями
фундаментальних і прикладних досліджень, розробляє державні й галузеві
науково-технічні програми з питань сільського господарства [5].
Основною ланкою структури Академії є науково-дослідні установи (НДУ),
які розміщено у всіх природних зонах країни, що дає змогу проводити
фундаментальні та прикладні дослідження з урахуванням різноманітності
ґрунтових та природно-кліматичних умов. У НДУ проводиться випробування
завершених наукових розробок, маркетингові дослідження, виведення нових
порід худоби, селекція насіння основних сільськогосподарських культур,
наукове супроводження інноваційних проектів, науково-консультаційне та
інформаційне обслуговування агроформувань тощо. У багатьох установах
акумульовано величезні обсяги даних, що є результатами експериментальних
досліджень, які, на жаль, після їх завершення залишаються нікому не
потрібними. Галузеві НДУ створюють інтелектуальну власність у формі
корисних моделей, винаходів та селекційних досягнень. Наукові установи НААН
здійснюють пропаганду та рекламування наукових досягнень за всіма напрямами
наукового забезпечення розвитку галузей АПК країни через експонування їх на
міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставкових заходах, участь у
конференціях, семінарах, круглих столах, а також видавничу діяльність.
Галузеві вищі навчальні заклади (ВНЗ) І–ІV р.а. як і НДУ також
продукують знання з питань сільського господарства. Їхня інтелектуальна
власність слугує додатковим механізмом розповсюдження вузами створюваних
ними знань для використання у галузі. Поширення знань ВНЗ І–ІV р.а.
відбувається через підготовку кадрів; підвищення кваліфікації та
перепідготовку фахівців для АПК; атестацію науково–педагогічних і наукових
працівників вищої кваліфікації; організацію і проведення конференцій,
симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних; випуск наукових праць,
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тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку
аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села тощо.
Зазначимо, що галузеві заклади науки, освіти та їхні фахівці є важливими
партнерами дорадчої служби, дорадників, які у більшості країн світу є
головними «постачальниками» сучасних знань та досвіду фермерам, сільському
населенню та сільським громадам [6].
Складовими системи інформаційного забезпечення АПК є також Укрінтеі,
Укрпатент, Держстат, аграрні холдинги та галузеві асоціації, галузеві портали та ін.
Ефективне та якісне забезпечення інформаційних потреб спеціалістів АПК
неможливе без інформаційних ресурсів, зберіганням і накопиченням яких
традиційно займаються наукові аграрні книгозбірні загалом та ННСГБ НААН
зокрема. Наукова діяльність установи є невід’ємною складовою ННСГБ НААН,
яка постійно працює над виконанням фундаментальних, прикладних і
пошукових досліджень, результати яких кожного року публікуються у статтях
галузевих виданнях, тезах, методичних рекомендаціях, монографіях тощо. За
умов
активного
розвитку
інформаційно-комунікаційних
технологій
невід’ємною складовою сучасної бібліотеки є електронні інформаційні ресурси.
У цьому напрямі ННСГБ НААН здійснюється активне формування власної
електронної бази даних «ЕК Украгротека».
Таким чином, в країні створюється значна частина інформаційних ресурсів
для користувачів. Але, на жаль, інформаційний ресурс часто не є надбанням
користувачів, задля яких він створюється [7, 8].
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БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ ПРОФІЛЬ – ФАКТОР ВИДИМОСТІ,
ПРОДУКТИВНОСТІ Й АВТОРИТЕТНОСТІ ДОСЛІДНИКА ДЛЯ
НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ
Коломієць Н. Д.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Для репрезентації результатів власних досліджень світовій науковій
спільноті, пошуку науковців-партнерів в одній галузі досліджень, проведення
спільних досліджень, як на національному, так і на міжнародному рівні,
необхідним засобом є створення вченими світу бібліометричних профілів.
Найбільшими комерційними базами даних, в яких зібрані бібліометричні
портрети дослідників світу є Scopus і Web of Science. У БД WoS міститься 684
документи від 1438 авторів-вчених НААН, а в Scopus – 1015 від 474 авторіввчених НААН, що свідчить про вищу публікаційну активність науковців НААН
у виданнях БД Scopus, але меншу кількість бібліометричних потретів.
Присутність профіля і праць вченого у цих базах даних говорить про високий
рівень досліджень та розширює можливості у пошуку співвиконавціводнодумців та створення міжнародних колаборацій. Але публікації у цих
комерційних базах даних потребують значних фінансових затрат. У 2020 р.
Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН було
запропоновано провести ранжування суб’єктів наукової діяльності за h-індексом.
Згідно запропонованої схеми ранжування більшість наукових співробітників
НДУ НААН у БД Scopus і WoS мають індекс цитування 1-3 і відносяться до
низькоцитованих вчених (55% і 49% відповідно). Частка середньоцитованих
вчених НДУ НААН у Scopus становить 3,2%, у WoS – 0,28%.
Для представлення досліджень на національному рівні у 2014 р. фахівцями
НБУВ була розроблена інформаційно-аналітична платформа «Бібліометрика
української науки», що розташована на платформі Google Scholar. Це
інструментарій для проведення наукометричних досліджень і джерельна база
для експертного оцінювання та прогнозування розвитку вітчизняної науки. Ця
система є абсолютно безкоштовною і тому доступною, профілі створюються і
наповнюються самими авторами, автоматично визначається h-індекс, i10індекс, кількість бібліографічних посилань на всі публікації та за останні п’ять
років, на основі цих даних будується графік динаміки кількості бібліографічних
посилань за роками у вигляді стовпчастої діаграми. У «Бібліометриці
української науки» зібрані 55362 профілі дослідників України, створених у
Google Academia, 11681 профіль у Scopus та 2397 профілів у Publons [1].
Реальні показники цитування вітчизняних дослідників краще відображені у
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«Бібліометриці української науки», оскільки комерційні БД Scopus і WoS
охоплюють лише 2 % вітчизняних публікацій.
Національна академія аграрних наук України підтримала ідею створення
національної бази даних і видала Постанову Президії НААН від 30 червня
2015 р. «Про організацію запровадження бібліометричних профілів вченихаграріїв, наукових установ та періодичних видань НААН в системі
«Бібліометрика української науки» [2]. ННСГБ НААН започаткувала і проводить
постійний моніторинг наукометричних показників суб’єктів наукової діяльності,
надає звітні аналітичні довідки про стан науки в системі НААН.
У 2021 р. виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем
розвитку галузей агропромислового комплексу України проводять 3194
наукових працівників, 53 дійсні члени (академіки) і 48 членів-кореспондентів
НААН [3]. Станом на 25.10.2021 р. бібліометричні профілі в системі Google
Scholar створили лише третина науковців (1181 особа або 37,0 %). З них: 18
вчених мають індекс цитування більше 20 (або 1,5%), 95 вчених мають індекс
цитування більше 10 (або 8,0%), що на 1,5% більше ніж торік, 135 вчених
мають h-індекс від 7 до 9 (або 11,4% в порівнянні з минулорічними 9,3%).
Найбільшу питому вагу 46,5% становлять низькоцитовані вчені з індексом
Хірша 1-3 та 25,2% – середньоцитовані вчені з індексом 4-6. Отже, за останній
рік зросла кількість високоцитованих і середньоцитованих вчених НДУ НААН.
Згідно запропонованої ННСГБ схеми ранжування за h-індексом вчених
НААН, які створили бібліометричні профілі в системі Google Scholar [4]: 18
науковців відносяться до найвищого 5 рангу і є найбільш цитованими, 95 – до 4
рангу, 135 – до 3 рангу, 298 – до 2 рангу, 549 – до 1 рангу.
Для дослідників розроблено «Методичні вказівки зі створення
бібліометричних профілів науковців, науково-дослідних установ та
періодичних видань в системі Google Scholar (на прикладі ННСГБ НААН)» [5],
методичні рекомендації «Створення авторських профілів вчених ORCID iD та
Researcher iD» [6] і розміщено в Бюлетені ННСГБ НААН. Наводяться приклади
поєднання різних унікальних ідентифікаторів автора в одному профілі та
можливості експорту й імпорту власних праць з профілю дослідника в Google
Scholar до профілів ORCID та Publons.
За допомогою профілів можна зробити наукометричний аналіз цитованості
та публікаційної активності вченого. Створення унікальних ідентифікаторів
науковців України та їх інтегрування до міжнародного реєстру дослідницької
спільноти сприятиме якісному відображенню результативності наукової
діяльності
вчених
і
підвищенню
рівня
презентабельності
та
конкурентоспроможності вітчизняної науки у світі.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
БІБЛІОТЕКИ СУМСЬКОГО НАУ ДО ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ
Комликова Г. І.
Сумський національний аграрний університет (м. Суми)
Надскладні умови сьогодення, викликані карантинними обмеженнями і
запровадженнями дистанційної форми освіти, спонукають книгозбірні ЗВО
шукати шляхи і форми обслуговування користувачів, що перебувають поза
межами своїх alma-mater, а отже не можуть користуватися бібліотечними
ресурсами у звичному режимі. В той же час, не зважаючи на змушену
віддаленість науковців та студентської молоді від університетської бібліотеки,
їх потреби залишаються незмінними: своєчасна і якісна інформація, що
необхідна для навчання та наукових пошуків. А оскільки головним завданням
бібліотеки завжди було і залишається створення продуктів і надання послуг, що
відповідають потребам споживача, а основна мета – це максимальне
задоволення їх інформаційних потреб, то відповідно й виникла необхідність
ефективного обслуговування саме віддалених користувачів. Вирішення цієї
проблеми стало можливим лише за умови побудови ефективної системи
інформаційно- бібліотечного сервісу, що передбачає й формування та
наповнення бібліографічних та повнотекстових ресурсів, доступних онлайн.
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету вже
протягом багатьох років у своїй діяльності спирається на використання власних
і запозичених інформаційних ресурсів. Так, наприклад, сьогодні процес
обслуговування користувачів неможливий без основного інформаційного
ресурсу книгозбірні – електронного каталогу, робота над створенням якого
розпочалася ще у 1991 р. і який містить вже понад 141 тис. записів на всі види
видань, що є у бібліотечному фонді. Доступність web-версії каталогу на сайті
бібліотеки забезпечує викладачам і студентам швидке отримання вичерпної
інформації про бібліотечний фонд. Інформативність електронного каталогу, що
досягається формуванням рубрик та ключових слів, дозволяє в повній мірі
забезпечувати запити користувачів, а тому бібліотеці вже немає потреби у
веденні карткових каталогів.
І хоча як і раніше стратегічним потенціалом інформаційно-бібліотечного
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сервісу наукової бібліотеки Сумського НАУ залишається багатогалузевий
книжковий фонд, все ж при переході на дистанційну форму освіти
ефективнішими для забезпечення навчального процесу виявились
повнотекстові бази підручників та навчально-методичних видань, що доступні
користувачам на web-версії каталогу.
Неабиякою підмогою науковцям університету стало надання можливості
вільного доступу до науко-метричних баз Scopus, Web of Science та
ScienceDirect. А найкориснішим вітчизняним ресурсом, за версією наших
читачів, є повнотекстова база наукових журналів «Наукова періодика України»,
що створюється Національною бібліотекою України ім. В. Вернадського.
Посилання на усі ці ресурси для зручності розташовані на сайті бібліотеки як і
добірка корисних ресурсів для навчального і наукового процесів.
До речі, web-cайт в сучасних умовах є одним із основних каналів, що
забезпечує доступ до різноманітних послуг сучасної книгозбірні та її
інформаційних ресурсів.
Ще одним надзвичайно важливим ресурсом для сприяння розвитку науки та
освіти в Україні та світі є електронний репозиторій – це безкоштовний
онлайновий доступ до наукових доробків вчених, що використовується для
досліджень, навчання та інших цілей. Його формування нерозривно пов’язане з
процесом переміщення навчально-наукової діяльності у віртуальний світ, а тому
електронний репозиторій Сумського НАУ створювався не тільки з метою збору
публікацій кожного вченого в єдиному профілі, що сприяє підвищенню
цитування статей, а відповідно й рейтингу самих вчених і університету в цілому,
а скоріше з метою збереження та надання вільного доступу до наукової
інформації, досліджень університету українській і світовій науковій спільноті та
підвищення web-присутності університету в глобальних наукових комунікаціях.
Усі ці ресурси дають змогу користувачам отримувати необхідну
інформацію оперативно і в зручному вигляді, що в умовах сьогодення є одним із
показників ефективності бібліотечного обслуговування. Адже сьогоднішній
читач будь-якої вузівської книгозбірні оцінює її роботу не тільки за повнотою й
оперативністю надання інформаційних послуг, а й за комфортністю її отримання.
Звісно, що співробітниками бібліотеки систематично проводиться не
тільки вивчення інформаційних потреб університетської спільноти, а й пошук
нових форм і методів поширення актуальної інформації серед користувачів.
Так, наприклад, запровадження інноваційних методів в інформаційнобібліографічному секторі наукової бібліотеки Сумського НАУ відбулося
задовго до вимушених умов дистанційної роботи: це й здійснення
бібліографічного інформування (ВРІ, ДЗК) шляхом розсилки повідомлень на
особисті електронні адреси, що є зручним для керівного персоналу, викладачів
та науковців, і представлення усієї бібліографічної продукції у вільному
доступі на сайті бібліотеки, і послуги з електронної доставки документів, і
навіть реклама бібліотечного фонду на сторінках бібліотеки в соцмережах.
В умовах сьогодення максимально ефективному задоволенню
інформаційних потреб університетської спільноти та наданню їй оперативних
послуг в умовах дистанційної освіти сприяє трансформація інформаційно141

бібліотечного сервісу, що базується на використанні бібліографічних і
повнотекстових ресурсів власної генерації та використанні усіх можливих
запозичених відкритих ресурсів. Саме інформаційні потреби користувачів та
намагання знайти оптимальні форми їх задоволення спонукали до суттєвих змін
в технології надання послуг у бібліотеці та й загалом організації її діяльності. І
тому сьогодні наукова бібліотека Сумського НАУ – це сучасний інформаційнобібліотечний центр, здатний оперативно і якісно надавати інформаційні
послуги для студентської молоді та вимогливих читачів-науковців.
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ ННСГБ НААН
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кондратюк С. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Фонди бібліотек – це найцінніше історичне джерело та інформаційний
ресурс України, які не тільки складають велику кількість своєрідних пам’яток
світового значення, а й мають величезну духовну цінність. Збереження
бібліотечних фондів висувається сьогодні чи не на перше місце у
бібліотекознавстві як багатогранна проблема, розв’язанням якої займаються всі
цивілізовані країни. Форми і методи роботи з організації збереження
книжкових фондів потребують постійної уваги і розвитку з урахуванням
завдань і вимог сучасності. Для забезпечення збереження бібліотечних фондів,
необхідно не тільки додаткове фінансування, а, й розробка довгострокової
стратегії або державної політики з цього питання.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН – є головною
спеціалізованою книгозбірнею України. Бібліотечні фонди ННСГБ НААН є
важливим культурним, науковим, освітнім та духовним надбанням країни,
спрямованим на задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на
доступ до інформації. У фондах ННСГБ зберігаються: дисертації,
автореферати, науково-технічні звіти, а також періодичні та продовжувані
видання. Така різноплановість та різноформатність книжкових зібрань потребує
спеціального їх впорядкування та зручної розстановки у книгосховищі для
подальшого користування і догляду.
Справжнім скарбом і гордістю бібліотеки є зібрання стародруків та
рідкісних книг XIХ століття, колекції вчених аграріїв, архівні документи
сільського господарства та суміжних наук, але значна кількість цінних,
раритетних видань у досить плачевному стані. При цьому ступінь доступності
документа багато в чому визначається ступенем його збереження. Тому з цих
пам’яток культури насамперед потрібно робити страхові електронні копії, щоб
зберегти та відкрити до них широкий доступ користувачів. Це значно зменшить
кількість зіпсованих видань, а також сприятиме їх збереженню. Немає потреби
доводити, що документи, які існують у фондах бібліотеки в електронному
вигляді, мають переваги, зокрема, більшу відкритість, доступність для
отримання науково-освітніх знань. З 2017 р. ННСГБ НААН реалізує проект зі
створення страхових копій рідкісних і цінних видань з власного фонду та
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формування електронної бібліотеки з «Фонду видань, випущених у ХІХ ст. з
сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН, який згідно розпорядженням
КМУ № 1038-р від 3 вересня 2009 р. було віднесено до об'єктів національного
надбання України.
Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе
місце займає використання інформаційних технологій. Використовуючи
автоматизовану бібліотечну інформаційну систему «ІРБІС», працівники
ННСГБ створили електронний каталог фондів бібліотеки та вивели його у
загальний доступ на сайті бібліотеки через мережу Інтернет.
Актуальним є питання оцифрування документів, дослідження різних
способів перенесення інформації на не паперові носії. Переведення документів
на електронні носії забезпечить, в першу чергу, зберігання інформації фонду
Національного надбання бібліотеки, дасть можливість зберігати друковані
видання та рукописні пам’ятки від руйнування та ушкодження. Облік робіт з
оцифрування документів ґрунтується на платформі, яка має можливості для
ефективного представлення бібліотечних інформаційних ресурсів будь-якої
природи та обсягу, що дасть змогу легко інтегрувати ресурси сформованого
цифрового фонду в систему обслуговування користувачів ННСГБ НААН.
Спеціальні
модулі
системи
ІРБІС
дадуть
можливість
надати
читачам/користувачам бібліотеки доступ до електронних інформаційних
ресурсів як у локальному режимі в читальних залах ННСГБ, так і у віддаленому
доступі. Інформаційно-пошукова бібліотечна система надає користувачу
необхідні навігаційні засоби за стандартними атрибутами: автор, назва, ключові
слова, дата видання (створення), предметні рубрики, колекції, тощо. Після
остаточного опрацювання – записування страхової копії та виготовлення
електронної версії видання – електронний документ публікується у фонді
користування: створюється опис документа (або експортується вже введений) з
посиланням до повного тексту. Сам документ розміщується на сервері в
спеціальному розділі жорсткого диска, за необхідністю виготовляється
зображення обкладинки видання. Формати представлення документів в
електронному фонді збігаються з основними елементами метаданих документів
у бібліотечно-бібліографічних базах даних, що створює умови для повторного
використання вже опрацьованих описів документів для впорядкування
цифрового ресурсу.
В добу цифрових технологій шляхи порятунку книжкової культурної
спадщини не такі вже й різноманітні. Один з них – реставрація; другий –
консерваційні способи обробки документів, в т.ч. і масові, і третій – спосіб
посередньої консервації документів – перенесення інформації на інші носії.
Останній дозволяє виконати реставрацію або консерваційну обробку
оригінального документа і вилучити його з інтенсивного читацького обігу.
Функціональне завдання як таке вже є складнішим: не просто зберігати, а
зберігати, використовуючи.
Кожна технологія збереження має свої переваги і недоліки. Якщо мова йде
про забезпечення збереження традиційних документів, використовують як
«класичні технології, так і сучасні технології копіювання – мікрофільмування
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або сканування. До електронних документів застосовують тільки цифрові
технології
копіювання.
Як
забезпечити
довгочасне
збереження
машинозчитувальної інформації, поки не знає ніхто. Мова йде не тільки про
надійне копіювання, але і можливість переносу на нові носії і нове обладнання.
Який би не був носій, він вийде із вжитку з різних причин задовго до того, як
стане фізично не придатним для використання. Інноваційний цикл в
обладнаннях, пов’язаних з електронною обробкою даних, дуже короткий,
апаратне забезпечення потребує модернізації уже через 2-2,5 роки. Те ж
стосується і програмних продуктів. Інформація стає недоступною без
відповідної техніки, яка підлягає стрімким змінам. Перехід на нові технологічні
платформи створює необхідність конвертування матеріалів. Необхідно
пам’ятати, що з допомогою цифрових копій можна лише якісно замінити
оригінали, але важко гарантувати їх тривале зберігання.
ННСГБ НААН використовує свої критерії відбору документів для
копіювання. Вони можуть співпадати з критеріями, прийнятими при відборі
документів на консервацію: унікальність чи цінність документа, фізичний стан і
попит користувача. На даному етапі проходить штрих-кодування бібліотечного
фонду та послідовне його маркування. При штрих-кодуванні, в першу чергу
використовується електронний каталог.
Дуже важливо, щоб самі бібліотекарі усвідомлювали, що саме від них
залежить збереження фондів. Але і цього недостатньо. Необхідно довести це і
до свідомості користувачів і до тих, хто може допомогти фінансувати програми
забезпечення збереження книжкових фондів.
Джерела та література
1. Вергунов В. Інноваційна діяльність запорука успішного розвитку вітчизняних
наукових сільськогосподарських бібліотек. Бібліотечний вісник.2014. №1.С. 3-7.
2. Грабар Н., Бездольна Л. Години освіченості -новий формат спілкування зі
студентами. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.2016. №2. С.33-36.

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВЦІВ ІТСР
«АСКАНІЯ-НОВА» ПРИ СТВОРЕННІ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОДУКТУ
Краєва О. Є.
Інститут тваринництва степових районів «Асканія-Нова» імені
М. Ф. Іванова – Національний науковий селекційно-генетичний центр з
вівчарства (смт Асканія-Нова Херсонської області)
Широко поширена в сучасному інформаційному просторі електронна
енциклопедія Вікіпедія дає таке визначення терміну інновація: Інновація (англ.
innovation — нововведення) — ідея, новітній продукт у галузі техніки,
технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та
соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового
досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності. Це той випадок,
коли суворе наукове визначення цього терміну (для різних видів наукової
діяльності) не відрізняється від вищенаведеного.
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Аналіз змін в інформаційній сфері, що відбулися протягом останніх десятирічь,
у період значного посилення факторів, пов’язаних з розвитком інформатизації
суспільства, що обумовило, в свою чергу, розвиток інформаційно
комунікаційних технологій у діяльності сучасних, насамперед, наукових
бібліотек, які приймають участь у створенні науково-інноваційного продукту, є
надзвичайно актуальним завданням. У цьому контексті особливо важливим
стає практика інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек.
Досвід інформаційно-аналітичного забезпечення різних категорій
користувачів наукових бібліотек є цінним надбанням сьогодення. Сучасний
період розвитку інформаційних технологій характеризується стрімким
зростанням обсягів електронних ресурсів, у тому числі велика частина цих
ресурсів складається з наукових досягнень людства. Особлива роль у цьому
процесі належить появі Інтернету, який не лише містить інформацію, а й
створює нову віртуальну інформаційну можливість для усіх користувачів
отримувати необхідні джерела інформації. Більша частина цих джерел
припадає на інформацію, яка споживається і зберігається тільки в електронному
вигляді, особливо це стосується наукової інформації.
Тому можна стверджувати, що організація інформаційно-аналітичної
діяльності в бібліотеці – один з важливих елементів сучасних інноваційних
технологій. Переконливим доказом цього є постійне зростання серед науковців
потреб в інформаційних ресурсах. Нині існує кілька джерел поповнення цих
ресурсів:
1. Фонди наукових бібліотечних установ та архівних установ.
2. Продукти постійного інформаційного виробництва, що вводяться до
суспільного обігу в тому числі через інтернет.
Доступ до цих джерел інформації, введення в обіг необхідних науковцям
інформаційно-аналітичних продуктів – сьогодні завдання нашої наукової
бібліотеки.
Окрім цього співробітники наукової бібліотеки ІТСР «Асканія-Нова»
намагаються розширити можливість доступу до міжнародних джерел
інформації в галузі сільськогосподарських наук. Розпочато процес цифрування
цінних та рідкісних видань фондів бібліотеки.
На сьогодні співробітниками наукової бібліотеки ІТСР "Асканія-Нова"
створено 17 баз даних наукових джерел інформації по сільськогосподарській
тематиці, велика частина з них відноситься до галузі тваринництва як
профільної сфери діяльності Інституту. Ведеться постійний аналіз на основі
моніторингу як в інтернеті, так і в друкованих виданнях України та зарубіжних
країн, публікацій з наукової тематики Інституту. Результати цього аналізу
регулярно повідомляються науковим співробітникам, що і є частиною процесу
створення інноваційного продукту Інституту.
Джерела та література
1. Автономова Н. Інформаційні технології в практиці інформаційно аналітичної
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ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ
Лактіонова Т. М., Парасочка І. Ф., Гаврилова Н. А.
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» (м. Харків)
За даними 2016–2020 років досліджено особливості публікаційної
діяльності науковців Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА) за двома групами
бібліометричних показників – публікаційної активності та публікаційної
ефективності. Перша група показників відображає кількісні, друга – якісні
аспекти публікаційної діяльності. Аналіз виконано з використанням вибірок з
бібліометричної бази даних «Бібліометрика ІГА».
БД (на основі Microsoft Excel) включає всі публікації співробітників ННЦ
ІГА починаючи від 1961 р. і використовується в з метою аналізу публікаційної
діяльності науковців, проведення бібліометричних досліджень різного рівня
складності з різними кінцевими цілями та для надання науковим
співробітникам актуальної бібліографічної інформації про їхню публікаційну
діяльність у вигляді щорічних звітів. Існування такої внутрішньої інституційної
БД забезпечує наукове співтовариство інформацією про діяльність
дослідницької установи та її співробітників і сприяє формуванню об’єктивного
рейтингу ННЦ ІГА у галузі науки і в країні. БД також допомагає відповідати на
запити організацій, що здійснюють фінансування і контроль, увага яких до
публікаційної діяльності наукових інститутів, в тому числі, і для визначення
рейтингу установи, останнім часом помітно посилилась.
Для дослідження використано блок БД «Метадані публікацій», структура
якого включає такі поля: назва публікації; рік опублікування; тип публікації;
мова публікації; назва видання; тип видання; країна видання; категорія у
переліку фахових видань (МОН України); включення видання до
146

наукометричних баз даних (WoS, Scopus, Google, інші); квартиль (Q); прізвище
першого, другого і т. д. авторів; приналежність кожного автора публікації до
певного наукового підрозділу ННЦ ІГА. Такий набір показників дозволяє
проаналізувати публікаційну діяльність наукових підрозділів ННЦ ІГА і
окремих співробітників у межах певного часу.
Для аналізу публікаційної активності (перша група показників) наукових
підрозділів ННЦ ІГА застосовано бібліометричні та статистичні методи, а
також сукупність показників: загальна кількість публікацій всіх типів та
середня за кожний досліджуваний рік; середня кількість публікацій на один
підрозділ та на одного науковця; кількість публікацій окремих основних типів;
динаміка публікаційної активності впродовж досліджуваного періоду.
Для аналізу публікаційної ефективності (друга група показників)
використано бібліометричні методи дослідження, і таку сукупність показників:
кількість наукових статей (дослідницьких і оглядових) у наукових журналах і
періодичних наукових збірниках ― (окремо) українських та зарубіжних;
кількість наукових статей, виданих (окремо) українською, англійською та
російською мовами; кількість тез у матеріалах конференцій (окремо) в Україні
та за кордоном; кількість публікацій всіх типів у виданнях, індексованих у
міжнародних наукометричних базах даних.
За результатами дослідження виявлено практичну відсутність
кореляційного зв’язку між штатною середньорічною кількістю співробітників у
науковому підрозділі та загальною кількістю публікацій всіх типів і кількістю
дослідницьких статей у наукових журналах у яких вони були авторами чи
співавторами у кожен із п’яти років дослідження. Виявлено повну відсутність
зв’язку між часткою співробітників з науковим ступенем (доктора і кандидата
наук) у складі підрозділу і загальною кількістю публікацій підрозділу і слабкий
зв’язок між часткою співробітників з науковим ступенем у складі підрозділу та
кількістю дослідницьких статей, де описано результати експерименту або
експедиційних досліджень. Отже, зростання чисельності кандидатів і докторів
наук у науковому підрозділі не діє позитивно на публікаційну активність
підрозділу, принаймні, позитивного впливу не помічено протягом короткого
періоду досліджень.
Найбільш суттєвим є зв’язок між кількістю дослідницьких статей та всіх
інших публікацій на рівні підрозділу (r=0,79). Дано оцінку мовному статусу
публікацій – збільшення (у 4,6 раза) в досліджуваному періоді загальної
кількості наукових статей (дослідницьких і оглядових) англійською мовою як у
зарубіжних, так і в українських виданнях. Виявлено тенденцію до зростання
кількості опублікованих наукових статей (до 45 %) у журналах з високим
рейтингом, більша частина яких є українськими, що індексуються у
наукометричних базах даних. Частка одноосібних наукових статей молодих
учених (коефіцієнт самостійності) у наукових журналах і періодичних
збірниках становить 12 % від загальної кількості наукових статей,
опублікованих співробітниками інституту.
Виявлено, що тренди коливань параметрів публікаційної активності
впродовж досліджуваного 5-річного періоду (2016–2020) були індивідуальними
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для кожного підрозділу інституту і зроблено висновок, що для об’єктивізації
оцінки рейтингу установи доцільним є врахування параметрів публікаційної
активності за багаторічний період, однак для визначення тривалості цього
періоду потрібні додаткові дослідження з розширенням набору показників.
Отже, результати проведеного дослідження з визначення бібліометричних
показників, які можливо застосовувати для оцінювання колективної та
персональної публікаційної діяльності співробітників наукової установи, а
також рейтингу окремих науковців і наукових підрозділів, свідчать, що
корисним інструментом для цього є бібліометрична база даних, структура якої
адаптована для систематизованого накопичення й аналізування метаданих
публікацій.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ННСГБ НААН
Мамрай В. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Інноваційний шлях розвитку бібліотеки – це шлях перетворень, що
вимагає науково обґрунтованих підходів до оновлення бібліотечної діяльності,
застосування спеціальних методик та їх практичного здійснення. Розвиток
теорії, методики і організації інноваційної діяльності бібліотек не може
здійснюватися ізольовано від інноватики, тобто загальної теорії змін, але ці
методики повинні бути застосовані тільки в умовах бібліотечної справи.
Розгляд проблеми інноваційного розвитку бібліотеки вимагає вивчення її
термінологічних аспектів, а її основу складають поняття: інновація,
нововведення, новина, інноваційна діяльність. При визначенні цих понять
однозначних відповідей немає, особливо це стосується терміну «інновації». На
наш погляд , інновації – реалізовані ідеї змін, тобто наукова ідея, доведена до
стадії практичного використання, починає давати економічний ефект, який
впливає на розвиток організації. Під інноваційною діяльністю ми розуміємо
діяльність, направлену на стимулювання поступального розвитку бібліотеки,
який здійснюється за рахунок змістовного, структурно-організаційного
оновлення і технологічної модернізації всіх процесів, а також позитивних змін
у професійній свідомості персоналу, підвищенні креативного потенціалу
співробітників. Але якою б не була врешті-решт мета інноваційної діяльності –
вона повинна бути направлена на кінцевий результат – підвищення рівня
інформаційно-культурного обслуговування користувачів. В основі інновації
завжди лежить нова ідея – продукт творчої інтелектуальної діяльності. Однак,
якщо ідея не реалізована на практиці, то це ще не інновація. Адже метою
інноваційної діяльності є пошук, оцінка, розроблення і застосування
бібліотечних нововведень. Останні – це застосування новацій у бібліотечній
практиці з метою її удосконалення.
Важливими ознаками бібліотечних інновацій є: 1) максимально повне
задоволення інформаційних потреб користувачів, комфортність їх
обслуговування; 2) полегшення умов праці для персоналу бібліотек; 3)
функціонування бібліотеки на якісно новому рівні. Отже, є всі підстави
стверджувати: запровадження інновацій – магістральний шлях подальшого
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розвитку бібліотечної галузі країни, запорука її виживання в сучасних умовах.
Велика увага інноваціям приділяється у Національній науковій
сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України.
Інноваційна діяльність бібліотеки ННСГБ НААН спрямована на систематичне
стимулювання розвитку бібліотеки шляхом змістовного структурноорганізаційного оновлення, технічної і технологічної модернізації всіх
процесів, а також позитивних змін у професійній свідомості співробітників.
ННСГБ НААН докладає багато зусиль для виконання свого головного
завдання – оперативного обслуговування науковців і фахівців аграрного
виробництва України відповідно до їх інформаційних запитів, адже критерій
якості для бібліотеки – це орієнтир на інтереси користувачів.
У ННСГБ створюються власні електронні продукти: електронний каталог,
електронна картотека статей, бібліографічні бази даних, повнотекстові
електронні колекції, електронні документи, отримані через службу електронної
доставки документів, електронна бібліотека. Практично весь документний
контент бібліотеки представлений через електронний каталог «УкрАгротека».
ННСГБ надає доступ до деяких світових повнотекстових електронних
документів аграрного спрямування. На даному етапі підтримує і поповнює
більше 20 бібліографічних, реферативних, фактографічних і повнотекстових баз
даних, в яких міститься понад 20 млн. бібліографічних записів і мільйони
сторінок повних текстів. Це, насамперед, бази Agros, Agris, Agricola, Agora та
ін. Окрім цього, бібліотека надає доступ до деяких повнотекстових баз даних на
електронних носіях, це книжкові та періодичні видання, автореферати
дисертацій та ін. ННСГБ має вихід на електронні повнотекстові версії
періодичних видань і видань, що продовжуються, галузевих профільних
установ системи НААН.
Враховуючи світову практику, більше уваги приділяється придбанню
електронних баз даних, організації аналітико-синтетичної переробки інформації
та передачі її на відстані. Звичайно, даний напрям набуває значення ключового
у діяльності ННСГБ. Розширення доступу до електронної інформації
спрямоване, перш за все, на створення об’єднаного автоматизованого
інформаційного банку зарубіжної та вітчизняної літератури за окремими
галузями знання, зокрема науки, техніки, сільського господарства.
Одним із інноваційних сегментів діяльності ННСГБ є виконання таких
тематичних запитів, які потребують поглибленого пошуку. Це адресні,
уточнювальні, фактографічні, аналітичні, статистичні, предметні, іменні. Цей
напрям є перспективним і широко застосовується у діяльності більшості
бібліотек світу. Останнім часом, набувають поширення вибіркові onlineтематичні розсилки для профільних установ системи НААН.
Започаткована реєстрація віддалених користувачів на сайті ННСГБ НААН.
Комплексне інформаційно-бібліографічне обслуговування online-користувачів
– створення вікна для отримання всього спектру послуг, які здатна надати
бібліотека в дистанційному режимі – від здійснення фахових консультацій,
електронного замовлення і резервування літератури до електронної доставки
документів. У цьому напрямі зручною і перспективною формою бібліотечноінформаційного обслуговування стануть електронні підписки на електронні
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видання та електронні аналоги друкованих видань, тематичні інформаційні бази
даних і тематичні анотовані списки нових надходжень до бібліотеки.
Однією з інноваційних тенденцій в інформаційно-бібліотечному
забезпеченні користувачів ННСГБ є перехід від формування баз даних для
широкого кола абонентів до організації спеціалізованих і персональних баз
даних, які враховують різноманітні аспекти інформаційних потреб певного
замовника – від тематики, виду видань, хронології до лінгвістичних
пріоритетів, записів і структури, формату обміну інформацією. Безсумнівно,
найближчим часом даний досвід набуде системного характеру в практиці
діяльності ННСГБ і спрямовуватиметься на формування предметно-тематичних
інформаційних баз даних.
Наступний інноваційний елемент в роботі бібліотеки, запровадили послугу
«електронне
бронювання
документів».
Ця
послуга
виконується
співробітниками і оплачується користувачем відповідно до «Положення про
маркетингову діяльність та надання платних послуг Національною науковою
сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук
України». Вона значно заощаджує час користувача і маємо надію, що в
подальшому завоює своїх прихильників. При бажанні он-лайн користувач має
можливість, замовивши потрібні матеріали за допомогою послуги електронне
бронювання та оформити наступну послугу – електронну доставку документів.
Наразі значно активізувався онлайн-сервіс – віртуальна довідка. Ця
бібліотечна служба працює з метою задоволення інформаційних потреб у
режимі віддаленого доступу в ННСГБ НААН, надає довідки на разовий
інформаційний запит віртуального користувача бібліотеки, що містять
фактографічну і бібліографічну інформацію, а також посилання на Інтернетресурси, або може скласти перелік джерел інформації за конкретною темою.
Співробітники відділу безперервно координують цей процес.
Теорія і практика бібліотечних інновацій починає активно розвиватися. Ще
багато чого необхідно усвідомити як в галузі теорії, так і на практиці.
Отже запорукою подальшого успішного розвитку мережі наукових
сільськогосподарських бібліотек України є їх інноваційна діяльність на основі
наукових методів, професіоналізму, високої інформаційної культури,
компетентності персоналу, стрімкого прагнення до нового у період тотальної
інформатизації, доленосної інформаційної глобалізації.
КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА (PHASEOLUS VULGARIS L.) В ЗВІТАХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НААН
УКРАЇНИ
Мишак А. А.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної
академії аграрних наук України (ННСГБ НААНУ) – провідна спеціальна
бібліотека загальнодержавного значення; галузевий бібліотека-депозитарій,
потужний науково-інформаційний центр з формування галузевого сегмента
аграрних питань як складової в інформаційному просторі України, документно150

інформаційний потенціал якої представлений понад мільйонним фондом на 32
мовах із 59 країн світу. Від 2000 р. розпочала запровадження у виробничу
діяльність інформаційні технології, започаткувавши створення власного
електронного ресурсу «УкрАгротека». Це дало змогу надати прозорості
фондам, оперативно і якісно задовольняти читацькі потреби користувачів,
серед яких парламентарі й урядовці, науковці і фахівці, професорськовикладацький склад закладів освіти та студентський контингент, фермери та
інші землекористувачі і землевласники, бізнес. Література яка знаходиться у
фондах ННСГБ НААН здатна повністю задовольнити потреби користувачів
бібліотеки, оскільки включає книги, монографії, брошури, періодичні видання,
тощо. Але сьогодні, коли сучасні системи досліджень сільського господарства
спрямовані на розвиток технологій, що підвищують продуктивність
сільськогосподарських культур, важливо звернути особливу увагу на звіти
науково-дослідних установ які зберігаються у фондах ННСГБ НААН. Саме в
звітах узагальнено результати наукових досліджень які спрямовані на
поширення і впровадження новітніх технологій, окремих їх елементів, сортів і
гібридів сільськогосподарських культур та випробування інновацій в аграрному
секторі України.
Квасоля – провідна бобова культура, її зерно має високу поживну цінність
завдяки вмісту білків (25 %) і вуглеводів (60 %). Білок квасолі засвоюється на
70-80 %, а за своєю харчовою цінністю перевершує багато сортів м'яса. Крім
того, в квасолі міститься калій, кальцій, сірка, магній, фосфор, залізо, вітаміни
В1, В2, В3, В6, С, Е, К і РР, а також незамінні амінокислоти [1].
Одним з основних центрів дослідження квасолі звичайної в Україні є
Інститут землеробства НААН. З метою створення та передачі в державне
сортовипробування найбільш технологічного, конкурентоспроможного,
високопродуктивного сорту квасолі з урожайністю зерна 2,6-2,8 т/га,
тривалістю періоду вегетації 90-105 днів, масою 1000 насінин більше 300 г.,
висотою прикріплення нижнього бобу 12-14 см., вмістом протеїну 21-23%, з
поліпшеними смаковими якостями, стійкого до поширених хвороб, придатного
до механізованого збирання в Інституті землеробства НААН протягом 20112013 років проводили селекційну роботу використовуючи наступні методи
досліджень: гібридизація, відбір, польові та лабораторні дослідження,
виробниче випробування, статистичний аналіз.
Результатом такої роботи стало внесення до Державного реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні з 2011 року сорту квасолі Щедра.
Також створено генофонд квасолі з цінними господарськими ознаками.
Досліджено новий вихідний матеріал, який одержаного за допомогою методу
міжсортової гібридизації. В селекційних розсадниках відібрано лінії та номери,
що перевищують стандарти за врожаєм зерна та його якістю, стійкістю до
хвороб, придатністю до механізованого збирання.
Для забезпечення насіннєвих господарств, вирощено та доведено до
посівних кондицій насіння розсаднику розмноження першого року сортів:
Перлина – 250 кг, Мавка – 50 кг, Щедра – 10 кг та нового сорту Панна – 100 кг.
Проводилась робота з первинного насінництва сортів квасолі Перлина, Мавка,
Щедра та нового сорту Панна. В розсаднику випробування родин першого року
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вивчалось по 136 родин цих сортів. Проведено добір елітних рослин цих сортів
для закладання розсадника родин наступного року.
Згідно з завданням «Удосконалити методи внутрішньовидової гібридизації
селекції квасолі та створення на їх основі сортів квасолі з періодом вегетації 75-80
днів, з підвищеною продуктивністю, якістю та адаптовані до умов південнозахідного регіону України», співробітниками Буковинської державної
сільськогосподарської станції та Інституту сільського господарства Карпатського
регіону проведено науково-дослідну роботу протягом 2011-2013 років.
За час проведення науково-дослідної роботи відібрано найбільш
продуктивні зразки квасолі, виконано план вирощування насіння в первинних
ланках районованих сортів Надія та Буковинка, а в 2013 році створено і
передано на державне сортовипробування сортозразок квасолі Ната [3].
Відповідно до завдання «Вивчити характер успадкування кількісних ознак у
гібридів квасолі звичайної Phaseolus vulgaris L. для створення вихідного матеріалу
з поліпшеними смаковими якостями» колективом Національного наукового
центру «Інститут землеробства НААН», протягом 2016-2020 років створено
генофонд квасолі з цінними господарськими ознаками. Досліджено новий
вихідний матеріал, який одержано за допомогою методу міжсортової гібридизації.
Дослідження проводились за повною схемою селекційного процесу, включаючи
всі передбачені методикою розсадники та сортовипробування.
У
результаті
науково-дослідної
діяльності
до
Державного
сортовипробування передано новий сорт квасолі зернового напрямку
використання Наталка (заявка №20025001 від 20.11.10). Для забезпечення
насіннєвих господарств, вирощено та доведено до посівних кондицій насіння
розсаднику розмноження першого року сортів: Мавка – 40, Панна – 20, нового
сорту Ассоль – 25 кг. Проводилась робота з первинного насінництва створених
у відділі сортів.
Отже, колективами науково-дослідних установ виведено та вивчено
найбільш продуктивні сорти квасолі Ната, Панна, Щедра, Перлина, Мавка,
Ассоль та рекомендовано виробництву здійснити прискорене їх розмноження
за рахунок збільшення посівних площ.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ В ПРОЦЕСАХ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Нижник С. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. Під
інноваціями в широкому змісті розуміється використання нововведень у
вигляді нових технологій, видів продукції і послуг тощо.
У процесі застосування комп’ютерної техніки та мережевих технологій в
бібліографуванні, та бібліографічному обслуговуванні, тобто в основних
процесах бібліографічної діяльності, виник новий вид бібліографії, який за
визначенням І.Г. Моргенштерна, отримав назву «електронна бібліографія».
Як показує досвід останнього десятиліття: самі по собі нові технологічні
можливості не в змозі забезпечити розвиток електронної бібліографістики. Його
неодмінною умовою є продовження і збагачення традицій бібліографічної діяльності,
напрацьованих зусиллями попередніх поколінь дослідників-біографістів.
Слід відмітити, що цінність сільськогосподарської інформації визнавалася
ще в сиву давнину. Саме володіння нею сприяє забезпеченню продовольчої
безпеки і незалежності нашої держави. Тому, серед основних завдань
Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії наук
(ННСГБ НАААН), як провідного науково-інформаційного й культурноосвітнього центру з питань сільського господарства на теренах України є
створення сучасної загальнодоступної системи інформаційно-бібліографічного
забезпечення науковців і фахівців аграрників та дослідників еволюції аграрної
науки повною, оперативною й об’єктивною галузевою інформацію інтегрованою
у світовий ринок інформаційно-бібліографічних ресурсів і послуг.
Перші великі електронні біографічні ресурси будувалися на основі
механічного відтворення біографічних статей зі старих книжкових словників і
енциклопедій і як наслідок: майже не йдеться про можливості, яких очікували
від «нових комп’ютерних технологій (постійне змістовне наповнення,
досконала навігація, систематизація тощо).
В умовах швидкого формування електронного інформаційного простору
виникає проблема побутування самого біографічного тексту. Так, доводиться
констатувати, що з розвитком електронної біографістики проявилися
протиріччя між друкованою та електронною інформацією. Адже
загальноприйнятих вимог до електронних видань, баз даних, великих
електронних ресурсів практично не сформовано на відміну від друкованого
видання. Тож виявляється, що електронні ресурси за своїм змістом і характером
зовсім не тотожні друкованим текстам.
Електронні технології й засоби зв’язку, що використовуються ННСГБ
НААН, забезпечили відчутний поштовх у діяльності бібліотеки: удосконалення
обслуговування читачів та розширили можливість отримувати інформацію за її
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межами. Крім того, вони уможливлюють переорієнтуватися зі стратегії володіння
важливими інформаційними ресурсами до забезпечення доступу до них [1].
До бібліографічних ресурсів відносим численні списки літератури на
персональних сторінках, списки нових надходжень чи тематичні бібліографічні
покажчики, електронні бібліографічні посібники на сайті бібліотеки, переліки
джерел у різних електронних публікаціях тощо. Важливим інформативнокомунікативним інструментом установи є сайт, створений у 2006 р. Це
багатофункціональний інтерактивний сервіс з надання інформації про наявність
продуктів та послуг, просування електронних ресурсів, організації доступу до
них користувачів (http://dnsgb.com.ua) [2].
Електронна бібліографії дає можливість досягти в повній мірі
голографічного ефекту бібліографічної інформації: доступність будь-якої
бібліографічної інформації в будь який час і в будь-якому технологічно
оснащеному місці. Таким чином, здійснюється вікова мрія бібліографів:
подолання просторового і часового бар'єрів в системі соціальних комунікацій. З
меншим успіхом електронна бібліографія поки що вирішує проблему навігації
по ресурсах Інтернету, ціннісної орієнтації, бібліографічної оцінки джерел
інформації. Можна констатувати, що оновлення засобів бібліографічної
діяльності вплинуло й на її результат – жанрове різноманіття рекомендаційних
ресурсів та сервісів. До інноваційних форм рекомендаційної бібліографії наразі
можна віднести: буктуб(ер)/букблог(ер); бібліографічну складову фанбуків;
лонгрід; рекомендаційні сервіси.
Запровадження інноваційних форм в діяльності бібліотеки свідчить про те,
що установа в постійному пошуку невикористаних резервів при цьому
зберігаючи все те що вже зроблено, модернізувавши її у інформаційний центр
для науковців, зокрема аграрної галузі, через втілення інноваційних підходів,
спрямованих на якісно новий розвиток бібліотеки. Таким чином, впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій сприяє активізації роботи в галузі
бібліографії, а також професійному розвиткові бібліотечних фахівців.
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USE OF COMPUTERIZATION TOOLS FOR ACQUISITION OF LIBRARY
FUNDS
Pylypenko L. L.
The National Scientific Agricultural Library of NAAS (Kyiv)
The library is a library-bibliographic, cultural-educational and researchsupporting social institute, which provides accumulation and general availability of
documentary and information resources that contain and store knowledge acquired in
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the process of human development, contribute to strengthening the intellectual and
cultural potential of society [1].
Scientific libraries are dominant in supporting and providing research in many
areas of knowledge of social, economic and political life. In general, they have
inexhaustible funds in terms of content and value, and at the same time a set of
challenges associated with formation, management, preservation and use of the
library funds.
Acquisition of the library fund is an important and complex process that requires
a scientific approach. It is based on monitoring and analysis of information needs of
users (both satisfied and dissatisfied), the state and functioning of the library fund,
which allows not only to manage it, but also to adjust it, leading to the optimal state.
The main processes in the acquisition are [2]:
–document flow analysis;
–identification and substantiation of selection of necessary documents;
–placing orders for documents and monitoring their implementation.
Analysis of modern fund research and the activities of scientific libraries of
Ukraine confirms the relevance of the technological direction of the formation of
library funds. Given the theoretical achievements of fundraisers, the modern
approach to acquisition technology, it should be defined as a complex subsystem of
the library, the main purpose of which is analytical and synthetic processing of
national and international documentary flow in order to form the optimal library fund.
The efforts of leading scientists and practitioners are aimed at organizing the
optimal technology of acquisition, focused on the use of computerization. Its
introduction has made significant adjustments in the organization of basic
technological processes and the very understanding of the technology of acquisition.
Innovative acquisition technology determines a new scientifically based library
science approach to the accumulation of documentary and information resources of
the scientific library. The essence of the library approach to the introduction of
computer technology is the unification, formalization of traditional technology,
analysis of existing automated systems and application software, the formation of
new technological knowledge.
The structure of acquisition technology can be represented as a set of processes:
–modeling of the library fund;
–analysis of documentary flow;
–identification and reasonable selection of necessary documents;
–placing orders for documents, monitoring their implementation;
–receipt and accounting of documents;
–distribution and transfer of documents on internal structural subdivisions to
fund holders, and possibly, external organizations (for example, within the
framework of work with a departmental network of libraries).
Library analysis of computer technology of acquisition allows to determine the
main directions of implementation:
–identification of sources of acquisition with the help of service databases;
–detection of information about documents that are to be published or have
already been published (by organizing a database of publishers, obtaining registration
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bibliographic information on machine-readable media, using telecommunications
networks);
–preparation of financial documents to order literature;
–formation of ordered documents;
–control over the receipt of documents;
–accounting for new revenues;
–distribution of documents in the main structural units of the library;
–creation of a database of retrospective acquisition.
In the modern socio-cultural environment, the scientific library remains an
important link in the system of information support of society. The process of
informatization, in particular in the system of management, science, education, requires
further improvement of information activities on the basis of effective implementation
of the information function of the scientific library, which is impossible without
increasing the quality, as well as completeness of the library funds.
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ІННОВАЦІЇ – ЯВИЩЕ СВІДЧЕННЯ РУХУ ПІЗНАВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ДО ЗІМНИ ПАРАДИГМИ
Рогожа М. М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Пропонуючи для розгляду на конференції тезу про інновацію як явище
свідчення руху пізнавального процесу до зміни дослідницької парадигми в
контексті діяльності сектора наукової бібліографії та біографістики, вважаємо
за необхідне акцентувати увагу на кількох важливих її аспектах [1].
Пов’язуючи підготовки тези на конференцію з його фундаментальною
дослідницькою темою, наголосимо найперше на попередньому досвіді
формування біографій вчених-аграріїв, виходячи з аналізу нині наявних
підходів до їхньої підготовки. Узагальнений аналіз текстів біографій ученихаграріїв дає належні підстави сформувати уявлення про існуючу схему викладу.
Увесь спектр життєвих проявів вченого, у т. ч. і стосовно науководослідницької діяльності, за радянської доби зводився до кількох, як на той час,
ідеологічних блоків: походження батьків, відповідно, і вченого; громадськополітичне реноме та належність до правлячої партії з відповідним рівнем
активності; наукові здобутки, певною мірою приурочені до дат політичних
календарів та спеціальних ювілейних дат. Нарешті, його громадсько-політичне
та наукове, як і офіційне, визнання, відповідно, офіційні та почесні відзнаки та
урядові нагороди. При розгляді біографії вченого за такою схемою складалося
враження, що це характерний ортодоксальний вчений, який двадцять чотири
156

години на добу думає про науку та наукові дослідження, впровадження її
здобутків, не «вилазить» з лабораторії або польових сівозмін.
Відповідно, при такому поданні його біографії в істориків – дослідників
історії науки, освіти і техніки неминуче виникала та виникає думка, що
тогочасний вчений-природознавець рідко бував зі своєю сім’єю, рідними та
близькими людьми, не бачив, як росли, розвивалися та навчалися його діти (або
онуки), практично!? не відвідував театру чи кіно, не читав художньої
літератури, газет чи журналів, не мав мінімально необхідного кола колег і
друзів для неформальних відносини. Має лише специфічне коло спілкування –
однодумці його наукових ідей або опоненти щодо результатів наукової та
дослідницької діяльності.
Однак, як показав розвиток особистісних відносин у реальному житі
періоду розвиненого соціалізму, насправді спосіб життя вченого істотно
відрізнявся від офіційно зафіксованого. Виникав диспаритет між офіційним
трактуванням і письмовою фіксацією життя та діяльності вченого-аграрія з
його реальний життям, відомим за усною історією означеної особистості.
Від 1991 р. наступив період, коли стрибкоподібно змінилися пріоритети
розвитку соціокультурного простору на новій ідейній основі. Наступило явище
порушення принципу відповідності, власне, співвідношення між попередніми
та новими теоретичними основами досліджень, зокрема, в історії науки й
техніки. Крім того, виявилася неоднорідність розвитку гуманітарного та
природничого знання, ця очевидність стала набувати принципового характеру
Сума означених складових засвідчила, що у науковому середовищі виникла та
стала набувати певної гостроти потреба у нових підходах до зміни
дослідницької парадигми [2].
Зміна парадигми не могла відбулася так швидко, оскільки дослідження
історії науки й техніки велися в рамках традиційної або «нормальної науки». На
думку Т. Куна «… дослідження в нормальній науці спрямоване на розроблення
тих явищ і теорій, існування котрих парадигма свідомо передбачає» [2, c. 46].
Але і в цьому секторі знання після 1991 року та не тільки в ньому, після
демонтажу компартійної системи, відбуваються хай і повільні, але незворотні
зміни. І це передбачення знаходимо у Т. Куна «…мається клас фактів, котрі, як
про це свідчить парадигма, особливо показові для розкриття суті речей» [2,
c. 47]. У середовищі найбільш прогресивно мислячих вчених-істориків з’явилися
нові концептуальні підходи до осмислення минулого та вироблення, на основі
цього, принципово інших критеріїв сприйняття та формування біографій вчених
в умовах змінюваної парадигми розвитку соціокультурного простору.
В контексті сказаного вище, інноваційний підхід до формування біографії
вченого-природодослідника повинен вийти за рамки звичного, зрозумілого,
використовуваного, апробованого суспільною думкою та сприйнятою нею.
Однак, ставлячи людину як об’єкт діяльності, а отже, і суб’єкт вивчення,
вважаємо за можливе запропонувати концепт інноваційного підходу, в основу
котрого покладено антропологічність або антропологічний підхід.
В основу пізнання досліджуваного історичного (природознавчого) об’єкта,
явища, події або факту покладено ідеї антропоцетричності. Мова йде про
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необхідність дослідникові звертати увагу на психологічні (мотивація) та
соціальні (поведінка) складові суб’єкта їхнього пізнання та процесу творення
нового знання, ототожнюючи (надаючи розуміння рівності значення всієї суми
фактів) з продуктами людської психіки в її соціальній інтерпретації. У такому
разі ставлення до опрацьовуваних джерел (і до джерельної бази в цілому)
неминуче сприймається відображенням рефлексій людської психіки. Отже, з
цієї причини робота з джерелами, як і джерелознавство в цілому, підпадає під
необхідність їхньої інтерпретації для необхідності розуміння психологічних
установок авторів продуктів дослідницької діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО
ЗЕМЛРОБСТВА
(інформаційне-бібліотечне забезпечення в РЖ «АПК України»)
Романчук Л. О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Найактуальнішою на сьогодні екологічною проблемою, яка потребує
глибокого вивчення її причин і наслідків та пошуку ефективних шляхів
запобігання деградації біосфери є глобальне потепління планети. Кліматичні
зміни відбуваються надзвичайно швидко, їхні наслідки проявляються у
висиханні водойм, деградації родючості ґрунтів. У зв’язку з катастрофічною
ситуацією, науковці вдосконалюють традиційні і розробляють нові інноваційні
технології, які б стабілізували і покращували екологічний стан біосфери.
Глобальне потепління безпосередньо впливає на кількість опадів,
вологозабезпечення ґрунтів, ріст і розвиток рослин, продуктивність с.-г. угідь.
Внаслідок посух почастішали випадки зменшення врожайності с.-г. культур,
зростання собівартості продукції й зниження рентабельності виробництва.
Серед основних адаптаційних заходів, спрямованих на зниження негативного
впливу посух, є впровадження й поширення вологоутримувальних технологій
обробітку ґрунту. Наразі в багатьох країнах світу пропагують і впроваджують в
агровиробництво інноваційні ефективні вологоощадні системи землеробства:
no-till, strip-till, mini-till. Використання нових технологій дасть змогу аграріям
економити кошти, пально-мастильні матеріали, матеріальні трудові ресурси й
одержувати незалежно від погоди високі врожаї. Сутність no-till-технології
полягає у відмові від оранки. Це складна система нульового обробітку ґрунту,
яка передбачає збереження цілісною, не порушеною механічним впливом
робочих органів структуру ґрунту, залишення на полі стерні й мульчі з
подрібнених рослинних решток, пряму сівбу в борозни, прорізані сівалкою. У
цьому випадку мульча зменшує випаровування вологи, захищає ґрунт від ерозії,
відновлює його родючість, запобігає опустелюванню і ґрунтовій деградації. У
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світі за цією технологією обробляють 6,8, а в Європі – до 3% ріллі. No-till
технологія найпоширеніша в США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Парагваї й
Австралії. Strip-till технологія передбачає обробіток ґрунту водночас з сівбою
на глибину до 15 см тільки в зоні рядка, а в міжряддях залишаються
необробленими стерня і мульча з подрібнених решток рослини-попередника.
Зазначена технологія дає можливість зменшити витрату пального на 80% і
забезпечити збереження вологи в ґрунті. Зауважується, що технології no-till і
strip-till у зв’язку з достатньо високою щільністю і низькою водопроникністю
ґрунту не можуть мінімізувати поверхневий стік води й оптимізувати водний
режим ґрунту. Технологія mini-till з обов’язковим глибоким розпушуванням
ґрунту на глибину 30–45 см, з частотою один раз у 3 роки, та почергово з
оранкою, забезпечує накопичення вологи в осінньо-зимовий і максимальне її
збереження у весняно-літній період. Слід зазначити, що обов’язковими етапами
сучасної технології обробітку ґрунту мають бути: подрібнення рослинних
решток під час збирання врожаю (спалювання їх є екологічною катастрофою),
вивантаження зібраного врожаю на краю поля і повне виключення заїздів
важкої техніки на поле; лущення стерні на глибину 6–8 см у день звільнення
поля від рослин попередника. Екологізація обробітку ґрунту полягає не в тому,
щоб його не обробляти, а в тому, щоб не обмежувати його життєво важливих
функцій, що сприяє родючості ґрунту. На думку авторитетних досвідчених
аграріїв найефективнішим методом землекористування є почергове
застосування всіх систем обробітку ґрунту.
Екологізація обробітку ґрунту є актуальною не тільки сьогодні – вона
залишиться такою назавжди, адже поверхня суші займає 29,2% поверхні
планети, і від того, як ця територія включена в малий і великий колообіг води
(утримання води цією поверхнею, випаровування води з цієї поверхні),
залежить якість довкілля, його здатність задовольняти потреби людства, як
сьогодні, так і в майбутньому. Слід зазначити, що екологічна система
землеробства не вичерпується одним лише обробітком ґрунту. Екологізація
землеробства (ЕЗ) є першим кроком до виробництва органічної рослинницької
продукції. У рільництві ЕЗ базується насамперед на комплексі організаційногосподарських й агротехнічних прийомів, які входять у технології вирощування
с.-г. культур. Це структура посівних площ, мілкий обробіток ґрунту,
використання органічних добрив та сидеральних культур, підготовка насіння,
оптимальні строки проведення робіт, застосування економічних порогів
шкідливості хвороб, шкідників і бур’янів та мікробіологічних препаратів,
механічні, фізичні методи захисту рослин та карантин. Органічне сільське
господарство – це напрям енерго- та ресурсоощадливого виробництва,
орієнтований на забезпечення продовольством, збереження довкілля та
покращення біорізноманіття, розвиток сільських територій і громад, для
сталого розвитку національної економіки і країни в цілому.
У непростий період становлення аграрних реформ реферативний журнал
“Агропромисловий комплекс України” взяв на себе функцію інформаційного
забезпечення АПВ з метою підвищення ефективності наукових досліджень,
першочергового вирішення проблем, спрямованих на збільшення обсягів
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виробництва, інноваційних економічно вигідних наукових розробок, які
забезпечать максимальну віддачу й ефективність використання світового
досвіду й національного наукового потенціалу. У масиві реферативної
інформації цей журнал велику увагу приділяє екологічним проблемам, зокрема
інноваційним технологіям у землеробстві. Висвітлено інноваційні аспекти
експертного забезпечення розвитку аграрного сектору України, стратегії її
сталого розвитку (2018.1.117*; 2018.1.122). Наведено інформацію щодо
проблем і перспектив ЕЗ, особливостей механізму відтворення і збереження
ґрунтів у системі органічного землеробства (ОЗ) (2018.1.120; 2021.3),
екологічного моніторингу агроландшафтів України, як основи їх оптимізації та
ефективного використання (2020.2), оптимізації біологічної складової аграрних
технологій обробітку ґрунту (2019.1; 2021.4). Велику увагу в РЖ приділено
основам ОЗ (2019.1; 2021.3), зокрема світовому веденню ОЗ (2019.1; 2021.3),
виробництву органічної продукції, зокрема овочів в Україні (2018.2.217;
2017.1.121; 2017.3.224; 2020.4). Не обійдено увагою питання щодо екологічних
наслідків воєнних дій на Сході України, які є загрозою нинішньому і
майбутньому поколінням (2017.3.117; 2017.4.126).
*Перша цифра – рік, друга – номер випуску, третя – номер реферату у
випуску.
БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19:
ШТРИХИ ДО ПРОБЛЕМИ
Салата Г. В.
Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)
Відомо, що використання новітніх технологій у дистанційному навчанні
здатне актуалізувати мотивацію студентської молоді до навчання.
Інтегративний підхід до управління навчально-пізнавальною діяльністю
студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
закладів вищої освіти в умовах світової пандемії Ковід-19 – виклик та
необхідність, зумовлена новою парадигмою навчання із застосуванням
сучасних педагогічних моделей. Індивідуальна система саморегуляції студентів
є фундаментом для прояву особистісно-професійних особливостей як суб’єкта
навчально-пізнавальної діяльності в процесі професійного розвитку.
Питання прояву індивідуальних особливостей та оптимальних засобів
саморегуляції у навчальній діяльності студентів, у розумінні початкових реалій
професійного життя вивчена недостатньо.
Карантинні умови навчання призвели до змішаного типу освітніх моделей в
освіті, а постановка навчальних цілей передбачає формування особистості,
здатної до самоосвіти, зміни та вдосконалення, розглядає індивідуальні цінності
особистості. Пріоритет активних, інтерактивних та творчих методів та форм
навчання повністю визнаний. Навчальний процес виходить за межі простору
закладу вищої освіти і перетворюється на простір, що включає суспільство з
«відкритим» типом системи освіти і векторує акценти на формування
саморегуляції особистості, яка здатна вчитися протягом усього життя.
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Внутрішня мотивація студентів є важливим психологічним фактором
пізнання, який об’єднує практично всі суб’єктивні показники управління
пізнавальною діяльністю студентів, їх особистісні та мотиваційні особливості,
професійну самосвідомість та позитивне самоствердження у зв’язку з силою
волі, досвідом успіху та задоволення.
Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів здійснюється
завдяки зовнішній мотивації, зокрема рейтинговій системі контролю та оцінки
їх навчальних досягнень: ректорські контрольні роботи, перехресне
опитування, онлайн-тестування, онлайн-завдання. Своєчасне впровадження
інформаційних технологій у дистанційне навчання, зокрема наявність
комп’ютерного тестування, інформаційного спілкування, електронних бібліотек
та лекційних курсів, а також методологічних технологій дистанційного
навчання в карантині – ключові поняття освіти майбутнього.
Успіх самостійної пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних
закладів залежить від інтеграції психолого-педагогічних технологій сучасної
системи освіти, яка поєднує в собі найкращі методи традиційної, дистанційної,
європейської та індивідуалізованої моделей навчання. Індивідуалізована модель
навчання повинна бути провідною, оскільки вона забезпечує особистісний та
професійний розвиток студентів шляхом вивчення їх індивідуального стилю
пізнавальної діяльності та освітніх та професійних потреб замовників освітніх
послуг.
Інноваційні інформаційні технології для розвитку пізнавальної діяльності
студентів дозволяють швидко засвоїти матеріал та управління якістю
самостійної роботи. Вони слугують важливій меті – створити психологопедагогічні умови для активізації пізнавальної діяльності в учасників
навчального процесу. Відтак, при всьому різноманітті психолого-педагогічних
засобів оптимізації пізнавальної діяльності студентів однією з важливих
педагогічних цілей є формування у майбутніх фахівців навичок саморегуляції,
внутрішньої мотивації до успіху в навчанні, творчого професійного мислення,
самостійності у вирішенні задач, чи проблеми.
Завдяки сучасним інформаційним технологіям можна простежити
динаміку пізнавальної діяльності та навчальних успіхів студентів або розвивати
їх за допомогою психотренінгу, електронних дискусій, в умовах безпосередньої
педагогічної взаємодії. Безперечно, активізації пізнавальної діяльності
студентів університету сприяє особистісно орієнтований підхід: саморегуляція,
мотиви та цілі навчання та пізнання, їх інформаційно-пізнавальна основа за
допомогою електронних програм та планування як постійні складові
традиційної освітньої моделі. Така модель активізації навчальної та
пізнавальної діяльності студентів ґрунтується на принципах прийняття їх
професійної компетентності, нелінійного мислення, ініціативи, особистісних та
професійних характеристик.
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FOREIGN FUND OF THE NSAL OF NAAS (1990-2021)
Sytnikova A. S.
The National Scientific Agricultural Library of NAAS (Kyiv)
Library funds are one of the most important components of the information base
of the future information society, a strategic resource that is the basis of economic,
intellectual and spiritual progress of mankind and continues to be no less important
for the country than natural resources. At all stages of development of society since
the emergence of libraries, their functioning is due to social demand. They reliably
provide the transmission from generation to generation of knowledge and experience
acquired by man in the process of its historical development and reproduced on
various material media [1, p.59-60].
The funds of NSAL NAAS reflect the scientific document flow of industry
products of our country, which is the basis of scientific and information support of
specialists and scientists of the agro-industrial complex. Through a well-established
system of services and access to the global information space, library and network
users have the opportunity to receive the necessary information quickly.
The formation of library funds is based on the study and analysis of a wide
range of book publishing organizations and societies for full tracking of publications
on industry topics in related disciplines [1, p.64].
The fund of literature in foreign languages is part of the main fund, occupies a
significant place in the system of funds of the library and operates in close connection
with other funds [2, p.23].
Acquisition of NSAL funds is carried out in accordance with the thematic and
typological plan, tasks defined by the Statute, directions of research activities of the
institution, in order to form a sectoral segment in the information space of Ukraine, as
well as taking into account information needs (IP).
The work on population of NSAL of NAAS inform database by foreign
publication is aimed at document exchange with leading foreign libraries. The
priority is to support the system of document exchange and provide assistance to
libraries of the agricultural network in the acquisition of funds.
162

In 2021, the foreign fund of the NSAL of NAAS has 39,449 foreign books
(29,804 titles) and 137,105 foreign journals (July 1, 2021).
The analysis of foreign books and magazines supplied to the library from 1992
to 2021 was conducted. It showed that the highest number of books accession was
accounted in 1992, 1997, the lowest - in 2018, and magazines, the highest - in 1994,
the lowest - in 2017, 2018.
Table 2. Additions of foreign literature in the NSAL of NAAS in 1992 - 2021
(July, 2021.)
Foreign magazines (number)
2116
813
3020
2319
955
333
444
434
1323
1326
1715
1024
1071
393
88
153
248
123
154
64
154
87
211
84
13
63
61
74
99
86

Foreign books (number)
293
145
212
281
184
373
115
167
121
271
118
95
111
99
100
69
120
54
37
40
162
158
118
47
13
53
7
12
8
10

Years
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Unfortunately, over the years there has been a trend of declining additions of
foreign literature.
Among the main participants in the international book exchange until 2014 was
Russian Agricultural Academy. Reverse document exchange took place annually.
The main source of content for foreign periodicals, until 2014 was the subscription of
Russian magazines, their collection was more than 100 titles.
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Today our institution has signed only 5 foreign periodicals: «BBC Gardeners
world magazine», «American journal of potato research», «American scientist»,
«Veterinary business», «Plant protection and quarantine». In the international
cooperation with the Embassy of the Republic of Poland in Ukraine with the
assistance of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Bartosz Cichotski, the
National Scientific Agricultural Library of NAAS was given the opportunity to
cooperate with Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z. o. o., which sends the
following publications: Top agrar. Polska, Top Agroszef, Sad Nowoczesny, Elita –
Dobra Hodowca, Profi – Profesjonalna Technik Rolnicza, Pod osłonami – Uprawy w
szklarniah і tunelach, WiOM – Warzywai Owoce Miękkie, TPR Tygodnik Poradnik
Rolniczy. The library continues to cooperate with foreign institutions, which further
send their periodicals: Acta Agriculturae Slovenica, Wies i Rolnictwo, Top Agrar,
Scientia Agriculturae Bohemica, Agricultural Conspectus Scientificus [3].
Thus, the monitoring of the replenishment of the NSAL of NAAS in 2021
allowed to draw the following conclusions:
- the renewal of the library fund in recent years has, unfortunately, disappointing
data;
- reduction of the repertoire of periodicals and additions of foreign literature had
a negative effect on the quality of the fund.
Funds allocated for the subscription of foreign periodicals are decreasing every
year. It is planned to add to the foreign fund of the NSAL of NAAS the electronic
documents, which are presented in foreign institutions in full text.
References:
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серія «Аграрна наука Ураїни в особах, документах бібліографії».Кн.100).
2. Нормативні документи, що визначають систему фондів та їх комплектування. – Київ,
1982 р. – 75 с.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ
ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ З ПИТАНЬ КАРТОПЛЯРСТВА
Смага О. В.
Інститут картоплярства НААН
(смт Немішаєве Бучанського району Київської області)
Сьогодні одним з головних принципів роботи наукових бібліотек є
орієнтація на користувачів та їхнє включення в удосконалення бібліотечних
продуктів і послуг. Двосторонність інформаційних потоків дає змогу
бібліотечним сервісам бути чутливими до змін потреб користувачів, постійно
еволюціонувати та покращуватися відповідно до поточних потреб останніх.
Узагальненим критерієм рейтингу, соціального статусу бібліотек у
віртуальному середовищі є рівень залучення користувачів сайтів, блогів тощо
до їхнього функціонування, який виражається не тільки в кількісних
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показниках відвідувачів, а й в їхніх оцінках, судженнях, коментарях [1]. На
відміну від більшості країн світу Україна на сьогодні ще має розгалужену
систему бібліотечних установ, які при проведенні їх певної модернізації
можуть задовольняти інформаційні запити членів суспільства: навчальних,
довідково-пізнавальних,
розважальних, культурологічних, виробничих,
наукових тощо. Важливим при цьому є лише врахування тієї обставини, що
пропонована інформація має бути актуальною, якісною та корисною,
пропонуватися в прийнятній для сучасного користувача формі [2]. Саме для
цього в бібліотеках (в тому числі сільськогосподарських) України
використовуються різні прикладні програмні продукти. Серед них можна
виділити такі: МАРК-SQL, ІРБІС, ALEPF, УФД/Бібліотека, UNILIB і т.ін. [3].
У ННСГБ за підпрограмою «Наукові основи інформаційно-бібліотечного
забезпечення досліджень у галузях агропромислового виробництва»
підготовлено методичні рекомендації «Інформаційно-ресурсне забезпечення
аграрної науки, освіти і виробництва в Україні за умов євроінтеграції».
Досліджено та проаналізовано принципи формування системи наукового
забезпечення розвитку сільського господарства в Україні у 1922 – 1930 рр. й
узагальнено джерельну базу дослідження. Розроблено систему оцінки
наукової/академічної доброчесності в системі НААН. Створена і
випробовується в тестовому режимі база даних для обліку оцифрованих видань,
розроблено сторінку «технологія оцифрування», створено тестовий вебінтерфейс віддаленого доступу до бази DGT. Підготовлено та видано
монографію «Науково-технологічний потенціал аграрної сфери в рамках
стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції».
Вивчено досвід інноваційного інформаційно-бібліотечного обслуговування
провідних бібліотек світу. Проаналізовано зарубіжний досвід збереження і
раціонального використання бібліотечних фондів, розширено інформаційнобібліотечний сервіс (віддалений доступ, МБА, Е-сервіс тощо) [4].
В Інституті картоплярства НААН, ґрунтуючись на розробках провідних
вчених, які зробили вагомий внесок у розроблення теоретичних та практичних
питань автоматизації інтегрованої бібліотечної системи, поряд з формуванням
довідково-бібліографічного апарату на паперових носіях, розпочато від 2008
року формування електронного бібліографічного та інформаційного ресурсу в
автоматизованій системі – електронного галузевого каталогу за надходженнями
до довідково-інформаційного фонду бібліотеки з використанням АБІС «ІРБІС».
До 2021 року аналітико-синтетична обробка інформаційних потоків з питань
картоплярства згідно пріоритетних напрямів наукових досліджень в селекції,
насінництві та технології виробництва картоплі дала можливість істотно
наповнити електронний галузевий каталог бібліотеки. На сьогодні його об’єм
становить 6267 записів, з яких, зокрема, 575 – описи книг, 4890 – аналітичні
описи статей з питань картоплярства. При формуванні галузевого електронного
каталогу на основі дослідження джерел аграрної інформації та їхнього
анотування створено бібліографічні підсистеми «Насінництво» з розділами
«Біотехнологія» та «Вірусологія», «Селекція» (доповнена розділом «Генетика
картоплі») та «Технологія». Остання донаповнена розділами «Система
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удобрення картоплі», «Захист картоплі від хвороб та шкідників», «Механізація
картоплі». На їх основі укладено ретроспективні бібліографічні покажчики
«Насінництво картоплі», «Селекція картоплі» та «Сучасні технології
виробництва картоплі» в 2-х частинах. В результаті відбору, аналізу науковотехнічної інформації та наукової й бібліографічної обробки публікацій з питань
картоплярства ведеться підготовка і випуск оперативних «Експрес-новин», які
через систему диференційного забезпечення керівництва (ДЗК) надаються
керівництву інституту, а також через стенд «Новини науки» інформують
науковців про новини галузі. За результатами досліджень продовжують
розроблятися
та
видаватися
бібліографічні
покажчики
(«Новини
картоплярства», «Публікації співробітників Інституту картоплярства НААН»)
та розроблено рекомендації щодо користування ЕГК ІК НААН. Проведена
робота з апробації сформованих довідково-інформаційних та бібліографічних
баз даних та електронного галузевого каталогу в основних підрозділах
Інституту картоплярства та ННСГБ НААН. Доступ за допомогою сайту до ЕК
ІК НААН дозволяє виконувати запити необхідних джерел інформації за
різними видами пошуку: стандартний, розширений, професійний, за словником,
розподілений. НБ ІК НААН працює над:
- розвитком комфортного середовища для самостійної дослідницької
діяльності користувачів, інтелектуального спілкування та обміну знаннями, а
також для професійної та особистої самореалізації працівників бібліотеки;
- збільшенням кількості автоматизованих робочих місць для користувачів з
доступом до Інтернет;
- створенням коворкінг-простору для користувачів на базі читального залу;
- розширенням бібліотечного простору за рахунок віртуального
середовища, посилення позиції бібліотеки в соціальних мережах з метою
популяризації ресурсів серед користувачів, демонстрації високого рівня
інформаційної і загальної культури;
- зміцненням матеріально-технічної бази бібліотеки.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
АГРАРНИХ ВНЗ 3-4 РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ.
Товмаченко В. М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Сучасний етап в житті суспільства характеризується інтенсивним
розвитком глобальних науково-технічних мереж, широким розповсюдженням
Інтернет-технологій, що зокрема призвело до виникнення цифрової економіки
[1]. Популярними стали терміни «цифровізація», інколи просто «цифра».
«Цифра» проникає у всі сфери життя, зокрема, в сферу державного управління.
Тим більше не є виключенням сфера інформаційно–бібліотечних послуг. За
висловом академіка Онищенко О.С. «…Для бібліотек завдання вписатися в
цифрове середовище – невідворотна об’єктивна необхідність. Вона диктується
їхньою одвічною функцією накопичення, переробки й передавання знання,
досвіду, інформації в цілому. Але вже з урахуванням нових (цифрових!) носіїв і
комунікаційних механізмів передання інформації».
Бібліотечна спільнота не стоїть осторонь цих подій. Відбуваються процеси
подальшого удосконалення бібліотечної системи у відповідності з вимогами
нових інформаційно-комунікаційних технологій обробки, збереження і
розповсюдження інформації. Кабінетом Міністрів України схвалено Стратегію
розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р. (Розпорядження від 23
березня 2016 р. № 219-р), яка передбачає «модернізацію матеріально-технічної
бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек».
Українська бібліотечна асоціація ініціювала розробку національних
бібліотечних проектів
централізованої каталогізації, національної
електронної бібліотеки, зведеного каталогу. Вочевидь мова йде про
«цифрову трансформацію» бібліотек в межах всієї країни, і не тільки.
Відповідна заява озвучена на Всеукраїнській нараді асоціації [2].
Основною задачею спеціальних бібліотек, зокрема сільськогосподарських,
до яких належить Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) з
підпорядкованою їй мережею територіальних обьеднань аграрних бібліотек
Науково-дослідних установ НААН України і аграрних навчальних закладів І-ІУ
рівнів акредитаці, є науково-технічне інформаційне забезпечення аграрної
галузі країни. У 2017 р. ННСГБ відзначила свій 100-річний Ювілей. Відповідно
накоплено значний досвід інформаційно-бібліотечного обслуговування
користувачів аграрного сектору [3]. Глобальні зміни технологічного
забезпечення бібліотек дають нові можливості їх діяльності.
Найбільшим бібліотекам досліджуваної мережі (НУБіП, ХНТУСГ,
ТДАТУ, МНАУ, ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СНАУ,
ХДЗВА, ХНАУ ім. В. В. ДОКУЧАЄВА, ДДАЕУ, ЛНАУ…) вдалось
задовільнити вимогам «цифровізації», «digitalization», або «цифри», тобто
вимогам епохи цифрових носіїв і комунікаційних механізмів передавання
інформації. Проблему цифровізації можна також розглядати як таку, що вона
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об’єктивно працює на бібліотечну справу, тому що дає змогу бібліотекам
формувати необмежений за обсягом інформаційний ресурс.
В даному повідомленні використано матеріали Науково- аналітичного
огляду звітів бібліотек аграрних вищих навчальних закладів ІІІ–ІУ рівнів
акредитації (аграрні університети) за 2020 рік.

Рис. Загальна кількість комп’ютерів у бібліотеках аграрних ВНЗ III–IV рівнів
акредитації (2016–2020 рр.), одиниць

Технічний стан (кількість компьютерів) бібліотек в останні роки не зазнало
суттєвих змін, дещо покращується якість компьютерів (рис.). Подальший
розвиток отримали в діяльності бібліотек інноваційні методи в роботі, зокрема
забезпечення академічної доброчесності в університеті. У 2020 р. працівники
наукових бібліотек продовжували здійснювати перевірку навчальних видань
(підручників і навчальних посібників) науково-педагогічних працівників
університету на ознаки плагіату. Більшість наукових бібліотек продовжили
активне використання або власних сайтів, або сторінки на порталі
Університету. Зокрема сайти поповнювались новими тематичними розділами –
«Академічна доброчесність», що містить регламентуючі документи
університету та рекомендації від Міністерства освіти і науки України щодо
академічної доброчесності. Наповнення cайту залишається одним із
першочергових напрямків роботи книгозбірень.
Безумовним досягненням колективів наукових бібліотек в останні роки є
робота над наповненням Електронного репозиторію, яка, як правило,
проводиться спільно з науково-дослідною частиною університетів і є засобом
для забезпечення відкритості наукової діяльності університету, сприяє
підвищенню престижу та рейтингу науковців й університету загалом у
світовому інформаційному просторі.
У звітному році спостерігаємо подальший розвиток використання
міжнародних наукометричних баз даних: у ряді бібліотек мережі відкритий
доступ до користування ресурсами Scopus, Web of Science, Springer Link і
Science Direct. Проводився «моніторинг бібліометричних індикаторів
публікаційної активності в наукометричних базах Scopus та Web of Science, в
тому числі у порівнянні з іншими вузами України; коригування та підтримка
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профілів університету в цілому та окремих науковців в базах данных WoS,
Scopus, Google Scholar для точної ідентифікації – злиття дублетних,
додавання/виключення публікацій. Одночасно проводилося навчання
співробітників роботі з профілями авторів в Scopus, WoS, Publons, ORCID,
Google Scholar; надання актуальної інформації щодо проведення циклів
вебінарів Web of Science від компанії Clarivate» (ХДАЕУ).
У ХДАЕУ «…На основі Microsoft Office Excel ведеться детальний облік
наукометричних показників – наукових статей, проіндексованих в
наукометричних базах даних, їх цитування, імпакт-фактор журналів, як
видають статті, h-індекс авторів – професорсько-викладацького складу
університету.
Слід відзначити зростання використання в роботі бібліотек соціальних
мереж: Facebook, Instagram, You tube, інш
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНОЇ ҐАЛУЗІ: НОВІ ПРІОРИТЕТИ І ВИМОГИ
Щиголь Г. С.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Сучасне
суспільство
досягло
такого
етапу,
коли
наявність
висококваліфікованих кадрів є одним із найважливіших факторів розвитку
будь-якої галузі. Дедалі більшого значення набувають такі чинники, як
професіоналізм, компетентність, прагнення і здатність до отримання знань
упродовж життя, рівень культури тощо. Ефективне функціонування
системи
підвищення
кваліфікації
бібліотечної
галузі
забезпечує:
конкурентоспроможність бібліотеки, поліпшення показників її виробничої
діяльності,
високий професійно-кваліфікаційний рівень працівників.
Змінюються вимоги до професійної компетенції бібліотечних працівників, адже
престиж бібліотечної професії в певній мірі залежить від їхнього фахового
рівня. Щоб залишатися професіоналами, потрібно постійно підвищувати свій
рівень знань. Отже, необхідно по-новому підходити до діючої системи
підвищення кваліфікації кадрів. На нинішньому етапі бібліотечне навчання
здійснюється переважно в таких напрямах:
– професійна перепідготовка (передбачає освоєння знань і навичок,
необхідних для виконання нового виду професійної діяльності й одержання
нової кваліфікації в рамках номенклатури бібліотечних спеціалізацій);
– підвищення кваліфікації (забезпечує поповнення теоретичних і
практичних знань у відповідності з новими вимогами до рівня професійної
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кваліфікації і необхідністю вирішення нових виробничих завдань завдяки
проведенню короткострокових проблемних семінарів і шкіл-семінарів, курсів
підвищення кваліфікації, творчих лабораторій й майстерень, майстер-класів,
тренінгів, практикумів);
– стажування (дозволяє закріпити на практиці знання, отримані у
результаті теоретичної підготовки, ознайомитись з бібліотечними інноваціями і
досвідом);
– оперативна актуалізація знань неформальними освітніми каналами
(втілюється в життя у процесі участі в конференціях, семінарах,
нарадах,ярмарках ідей, засідань за „круглим столом”, ділових іграх, фокус-грі).
Кадрове питання турбує ННСГБ НААН, яка відповідно до Постанови
№ 1697 Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 року та спільного наказу
Мінагрополітики України та УААН № 178/45 від 01.07.2002 року є офіційно
визнаним науково-методичним центром сільськогосподарських бібліотек
системи НААН та МОН України.
Починаючи з 2002 р. ННСГБ НААН разом з Навчально-науковим
інститутом неперервної освіти і туризму НУБіПУ (м. Київ) організовує
постійно діючі двотижневі курси підвищення кваліфікації для працівників
сільськогосподарських бібліотек мережі. Система підвищення кваліфікації
бібліотечних кадрів носить системний та багаторівневий характер і вони є
безкоштовними. Програма з підвищення кваліфікації бібліотекарів це
сукупність планомірно організованих, взаємозалежних і скоординованих
заходів, що передбачають серйозну наукову та практичну підготовку й
орієнтована на навчання як молодих фахівців, так і зі стажем роботи з різних
напрямів бібліотечної діяльності. За весь час існування курсів більше 800 осіб
прослухали лекції на курсах і отримали свідоцтва встановленого зразка.
Бібліотекарі-практики підвищують свою кваліфікацію, беручи участь у
семінарах, оглядах спеціальної літератури; обмінюються досвідом на наукових
конференціях; вивчають досвід інших бібліотек.
Проводяться внутрішні заняття для всіх працівників бібліотеки з метою
ознайомлення з новими держстандартами, правилами, технологічними змінами
в бібліотечних процесах
Освоєння нових інформаційних технологій є одним з найважливіших
напрямів сучасної професійної освіти бібліотекарів. Саме цим питанням у
Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН придається
велике значення і тому впродовж останніх років відбулися заходи з підвищення
кваліфікації наукових кадрів за спеціальностями «Методологічні засади
дослідження еволюції галузевої наукової думки в розрізі окремих напрямів
аграрної науки України» й «Охорона авторських прав при формуванні ресурсів
електронної бібліотеки». Слухачі отримали знання з наступних питань:
«Сільськогосподарська дослідна справа: визначення, причини виникнення,
принципи розвитку»; «Етапи зародження, становлення та розвитку сільського
господарства і галузевої наукової думки в Україні», «Архівні документи –
основоположне джерело вивчення вітчизняної історії становлення та розвитку
сільськогосподарської дослідної справи», «Організаційно-методичні питання
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створення біобібліографічних покажчиків серій ННСГБ НААН», «Наукові
електронні бібліотеки – найважливіша складова інформаційно-бібліотечного
забезпечення суспільства», «Організація формування, комплектування та
опрацювання електронних інформаційних ресурсів ННСГБ НААН», «Проблеми
захисту авторських прав у наукових сільськогосподарських бібліотеках та шляхи
їх вирішення», «Технологічні основи опрацювання електронної інформації у
ННСГБ НААН», «Електронні інтегровані науково-інформаційні ресурси та їх
використання для задоволення потреб користувачів у галузевій інформації».
Після закінчення навчання всі представники отримали сертифікати.
Набуті на заняттях з підвищення кваліфікації знання дають змогу слухачам
орієнтуватися в соціальних та виробничих умовах, що зазнають постійних змін,
закріплювати, розширювати та поглиблювати свій професійний кругозір.
Методична діяльність ННСГБ НААН, як головного науково-методичного
центру сільськогосподарських бібліотек України супроводжується постійним
пошуком і впровадженням інновацій, зумовлених викликом часу і
перспективами розвитку освітніх технологій.
ВІТЧИЗНЯНА АРХІВНА СПАДЩИНА АКАДЕМІЧНОЇ АГРАРНОЇ
НАУКИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (НА ПРИКЛАДІ ННСГБ НААН)
Юрчак Е. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, (м. Київ)
Державні архіви (від грец. урядовий будинок) – багатофункціональні
спеціальні установи, які виконують численні функції щодо збереження
національної пам’яті про розвиток суспільства у його багатьох вимірах:
займаються організацією формування Національного архівного фонду (НАФ),
забезпечують державний облік документів, зберігають абсолютну більшість
загального його обсягу, виконують наукові дослідження, надають архівну
інформацію користувачам [1, C. 3].
Архівні інституції водночас з Державним комітетом архівів України
здійснюють управління архівною справою і діловодством, сприяючи
примноженню й використанню важливої складової частини вітчизняної і
світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів, формуванню
національної самосвідомості, а також роблять свій внесок у розбудову
демократичної, соціальної, правової держави [2, С. 9].
Потреба дослідження історії, теорії, практики архівної справи, її правових
та економічних засад; узагальнення практичного досвіду роботи державних
архівів, напрацювання наукових методів зберігання, обліку і всебічного
використання архівних документальних матеріалів призвело до виникнення
наукової дисципліни – архівознавства, яка сформувалася в середині XIX ст. Це
пов'язано з діяльністю археографічних комісій, заснуванням у 1852 р. Центру
архіву давніх актів у Києві, історичного архіву у Харкові (1880 р.) та
історичного, архівно-бібліотечного відділу Генерального секретаріату в справах
освіти (1919 р.). Питаннями архівознавства у радянські часи опікувалися
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центральні та місцеві архівні установи, які у 1937–1960 рр. підпорядковувалися
Народному комісаріату внутрішніх справ (НКВС), Міністерству внутрішніх
справ (МВС), а також з 1944 р. – кафедрі архівознавства Київського
університету. Наразі, у функції архівознавства входить розробка питань
наукового упорядкування документів, а саме – визначення їх фондової
належності, принципів систематизації, описування і складання науководовідкового апарату, що розкриває зміст і склад документальних матеріалів
архівних фондів; проведення експертизи архівних документів та наукового
обґрунтування визначення щодо постійного зберігання в архівах тих матеріалів,
які мають наукове і практичне значення [3].
У Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної
академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) архівний фонд є складовою
частиною Центрального державного архіву виконавчих органів влади України
(ЦДАВО України) з архівним номером – 5024 й зосереджує в собі різні за
походженням, змістом, хронологією та характером документи. Наразі він
розподіляється на 12 окремих фондів, з яких Фонд 8 репрезентує архівні
документи особового походження видатних учених, де фондоутворювачами є
дійсні академіки, члени-кореспонденти НААН, учені-засновники окремих
установ НААН, наукових шкіл та наукових напрямів, автори визначних
наукових здобутків, лауреати вітчизняних, міжнародних та іменних премій
НААН тощо. Документи цього фонду мають вагоме значення через можливість
ознайомлення з особистим внеском видатних учених НААН України різних
наукових напрямів у розвиток аграрної науки [4, С. 242].
Фонд особового походження видатних учених (Ф. 8) включає у собі 11
додаткових іменних фондів, де зберігається наукова спадщина, фотодокументи,
листування
тощо:
1) академіка
НААН
Вергунова В.А. (03.06.1960);
2) професора Дорошка І.М. (1902–1992); 3) державного і громадського діяча
Костенка В.С. (1912–2001); 4) академіка УААН Крутя В.М. (1931–1976?);
5) вченого-аграрія Кудіна А.М. (1938–2005); 6) академіка, члена Європейської
асоціації економістів-аграрників Лукінова І.І. (1927–2004); 7) вченого-фізика,
академіка
Новикова М.М. (1933–2007);
8) член-кореспондента
УААН
Пабата І.А. (1936–2004); 9) професора Пилипчука О.Я. (13.08.1947); 10) вченого
в галузі гідротехніки і меліорації Срібного І.К. (1902?–1992?); 11) родинний
фонд Довгополих (1927–2009).
Тенденції, що виникли в архівній галузі в 90-ті рр. XX ст., вплинули на
розвиток архівів, змінюючи формат їх діяльності й запроваджуючи нову
документну реальність – цифрову, яка змінює методологічні аспекти діяльності
архівних установ у галузі збереження документальної національної спадщини
та доступу до документів й інформації, що розміщається на сайтах, порталах і
доступна у глобальному просторі [5, С. 82].
ННСГБ НААН репрезентує документи архівного фонду через електронну
базу даних архівних документів (ЕБДАД), яка постійно оновлюється та є
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складовою електронного каталогу. Наразі основну увагу приділено модернізації
збереження архівних фондів як сучасної інноваційної складової в аграрній
науці та створенню повноцінних баз даних з метою документального
відтворення історії становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної
справи та наукової спадщини аграрної науки України [4, С. 245–246].
Водночас існує низка істотних проблем, які викликають занепокоєння
сучасним станом вітчизняних державних архівних установ: матеріальнотехнічна база морально й фізично застаріла; немає належного фінансування для
реставрації документів; страхове копіювання документів на плівку майже
припинилося через відсутність обладнання й витратних матеріалів;
оцифровування документів здійснюється здебільше через укладання архівами
договорів з міжнародними організаціями та зарубіжними архівами на їхньому
обладнанні, яке надається на період виконання проекту; немає єдиного формату
веб-ресурсів й відповідних систем захисту інформації у державних архівах
України [6]. Ці ж проблеми стосуються й архівної справи у ННСГБ НААН.
Поряд з цим, в умовах дефіциту коштів, спрямованих на підтримку
архівних установ, без додаткових витрат з бюджету вже наразі можна дещо
трансформувати, завдяки ініціативності, інформатизації, інноваціям,
міжнародному досвіду та інтегрованості.
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СЕКЦІЯ 4
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ З ПИТАНЬ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВЗАЄМОДІЯ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ З ПРОБЛЕМ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК В ПІВДЕННОМУ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ НААН
Вишневский В. В., Ярмольська О. Є., Феоктістов П. О.
Селекційно-генетичний інститут  Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення (СГІ  НЦНС), Одеса
Інтеграція України до світового продовольчого ринку та насіннєвої
спільноти потребує прискорення адаптування інституційного середовища
розвитку аграрної сфери на принципах ЄС, СОТ, ОЕСР та інших міжнародних
інституцій. З іншого боку, заходи з реформування науки вимагають усунення
дисбалансів і протиріч стосовно фінансово-економічної спроможності до
самоврядування аграрної науки, посилення мотивацій вчених-аграрників,
збереження і розвиток наукового потенціалу аграрної сфери. Для вирішення
цих питань була створена система міжрегіональних наукових центрів НААН.
Основними завданнями Південного міжрегіонального наукового центру НААН
(далі – Центр) є: 1) удосконалення наукового забезпечення для вирішення
актуальних регіональних проблем інноваційного розвитку аграрного сектору;
2) організація маркетингових досліджень та трансферу інноваційних проектів в
агропромислове виробництво Півдня України; 3) організація випробування
завершених науково-дослідних робіт та адаптація їх до зональних ґрунтовокліматичних, екологічних, соціально-економічних та інших умов; 4) сприяння
широкому використанню високоефективних наукових розробок у зоні
діяльності Центру; 5) науково-консультаційний супровід трансферу інновацій
та поширення відповідної інформації.
До складу Центру входять 34 установи, зокрема: 15 установ НААН;
16 вищих навчальних закладів та їх підрозділів; 13 середніх навчальних
закладів (коледжів, технікумів). Головною науковою установою Центру є
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення (СГІ-НЦНС, м. Одеса), який разом з Науково-координаційною
Радою Центру проводить всю організаційну роботу та координацію співпраці
всіх учасників Центру з регіонами, а саме: планування, контроль, звітність,
формування спільних робочих груп, договірні відносини, системи зв’язку і таке
інше. Разом з тим іде напрацювання механізмів та сприяння розширення
ділового науково-інноваційного співробітництва в регіоні, що забезпечує
діяльність Центру з дотриманням вимог господарського та інших видів
законодавства. Особлива увага при цьому приділяється розвитку спільної
науково-господарської діяльності на принципах державно-приватного
партнерства, перспективам створенню наукових і науково-індустріальних
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парків, інших суб’єктів інноваційного типу, що загалом дозволить покращити
фінансове забезпечення розвитку аграрної науки і освіти та підвищенню рівня
наукового обґрунтування з регулювання важливих соціально-економічних та
екологічних процесів на регіональному рівні.
Провідна роль належить науковцям СГІ-НЦНС в реалізації програми
«Зерно України» і те, що сорти зернових культур, створені в інституті,
займають основну частку посівних площ у державі. Високі адаптивні
властивості та якісні показники цих сортів забезпечують їх поширення в різних
регіонах, обумовлюють зацікавленість виробників у співпраці з вченими щодо
впровадження селекційних інновацій. Крім того, впродовж року в рамках
роботи Центру та метою пропаганди власних селекційних досягнень,
традиційно було організовано близько 50 демонстраційних полігонів з сортами
озимих та понад 40 полігонів з ярими культурами практично в усіх областях
України у суб’єктів, з якими відбувається найтісніше співробітництво у сфері
насінництва. Показові демонстраційні полігони також були закладені в
кожному з дослідних господарств мережі СГІ-НЦНС, зокрема в ДП ЕБ «Дачна»
та ДП ДГ «Покровське» Біляївського р-ну., ДП ДГ «Жеребківське» в Одеській
обл., а також в ДП ДГ «Реконструкція» Березнегуватського р-ну та ДП ДГ
«Зелені кошари» Первомайського р-ну Миколаївської області. В більшості
випадків на базі господарств, де були закладені ці полігони, СГІ-НЦНС
надсилав своїх спеціалістів для представлення сортів і надання консультацій.
Постійно проводиться моніторинг ринку насіння в Україні та за її межами, який
дозволяє виявити сорти, що набули найбільшого розповсюдження, які
користуються високим попитом у виробництві.
В останні роки, завдяки маркетинговій роботі, виробництво і реалізація
насіння сільгоспкультур в мережі СГІ-НЦНС наближались і навіть
перевищували показники кращих років. Обґрунтовані теоретичні основи
досліджень щодо впровадження селекційно-насінницьких інновацій будуть
використані у подальших дослідженнях та розробках, що дозволить визначити
найбільш важливі ознаки з урахуванням різноманітних особливостей всіх ланок
виробництва.
ПЕРШІ ВИПРОБУВАЛЬНІ СТАНЦІЇ УКРАЇНИ
Вісин О. О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризувався значним піднесення
розвитку сільськогосподарської промисловості. У Європі й Америці перші
кроки механізації і машинізації сільськогосподарських процесів були зроблені
наприкінці ХVІІІ ст. та були пов’язане з виготовлення металевих знарядь і
машин, використанням стаціонарних і мобільних парових, а згодом і нафтових
енергозасобів. Спочатку над створенням різноманітних знарядь і найпростіших
машин для обробітку ґрунту, сівби, скошування і обмолочування зернових
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культур працювали умільці, а згодом професійні майстри та машинобудівники.
Накопичення знань по конструкції знарядь і машин стало необхідним та
виникла потреба в їх практичній науково-виробничій перевірці, зіставленні та
відборі найбільш ефективних і вдалих зразків знарядь чи машин.
Нова
прикладна
інженерна
дисципліна
«сільськогосподарське
машинознавство» поволі почала включати результати виробничої перевірки,
порівняльної апробації та оцінки роботи знарядь і машин в польових умовах та
пошуку шляхів їх удосконалення. Цей напрям почав називатись
«випробування» та набув швидкого поширення [1]. «Випробування машин – це
експериментальне визначення кількісних або якісних характеристик
властивостей машин для виявлення їхньої відповідності технічним вимогам для
дослідного вивчення процесів, які відбуваються в машинах. Загальним для всіх
галузей машинобудування є випробування на моделях нових конструкцій чи
натурних зразках (натурні випробування)...» [2].
Згодом почали створюватись спеціальні станції для проведення
випробувань, які оснащувались примітивними вимірювальними пристроями, а
згодом приладами та лабораторіями. Згодом виникнення «дослідницької
справи» та «землеробської механіки» [1].
Перша
спроба
створення
спеціальної
станції
випробувань
сільськогосподарських машин була озвучена на Раді Петровської
Землеробської і Лісової Академії в 1871 р. обранням особливої комісії з
обґрунтування створення такої станції. Але практично застосувати ідею
створення такої станції тоді не вдалось [3].
Польові дослідження випробувань сільськогосподарської техніки в кінці
ХІХ ст. проводились на великих сільськогосподарських виставках. Але такі
випробування не задовольняли потреби агрономів, конструкторів та землеробів
з позиції раціонального підбору машин для конкретних умов праці. В 90-х
роках ХІХ ст. в Україні налічувалось 82 підприємства сільськогосподарського
машинобудування, але в основному це були філії іноземних фірм, які
використовували лише розробки українських умільців та винахідників [4]. Це
було поштовхом до створення осередка розвитку науково-дослідних розробок
спрямованих на визначення оптимальних параметрів створюваних конструкцій
сільгоспмашин.
1896 році наказом Імператора Миколи ІІ при Харківському практичному
технологічному інституті ввести з 1 січня 1897 року викладання
сільськогосподарського машинобудування та організації станції для
випробувань сільськогосподарських машин та знарядь. Штат кафедри було
доповнено однією посадою професора та лаборанта з присвоєнням їм всіх прав
та переваг та виділено 5 тис. руб. та 66 тис. руб. на станцію [5]. Не дивлячись на
виділені кошти станція повноцінно працювати не змогла із-за організаційних
проблем та недієздатності і основна причина не реалізації станції за
призначенням була відсутність в інституті сільськогосподарського відділення і
незацікавленість викладацького складу та студентів агротехнічних інтересів.
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При Київському політехнічному інституті в 1898 р. було заснована
кафедра
сільськогосподарських
машин
і
знарядь
в
складі
сільськогосподарського відділення і одночасно була заснована станція
випробувань землеробських машин і знарядь яка успішно функціонувала до
революції. Організатором і керівником станції став відомий вчений професор
кафедри прикладної механіки КПІ К.Г. Шиндлер. Вже в 1901 р. було успішно
проведено випробування 22 зразків машин різного призначення (плуги,
культиватори, сіялки та ін.)
Ще один осередок випробування сільськогосподарських машин та знарядь
був створенийпід Львовом на кошти і під патронатом Галицького
господарського товариства в с. Дубляни заснуванням у 1856 р. Рільничої
школи, яка мала на меті сприяти подальшому вдосконаленню
сільськогосподарського виробництва на основі проведення наукових
експериментів і дослідів. В 1901 році їй надано статус Рільничої академії на
підставі ухвали міністра землеробства Австро-Угорщини та у цей період
відкрито перші кафедри: рільництва і рослинництва, сільської адміністрації,
сільської інженерії, а також станцію випробування сільськогосподарської
техніки при ній [6].
Зародження випробувальних станцій було необхідним та зіграло
вирішальну роль у подальшому розвитку сільськогосподарської промисловості.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У СТАНОВЛЕННІ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ,
ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ
Грицаєнко М. І.
ДВНЗ «Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного» (м. Мелітополь Запорізької області)
Сучасний стан розвитку світової економіки вимагає пошуку нових
ресурсів підвищення ефективності, одним з яких є соціальний капітал, «…
сутність якого проявляється у сукупності здатних приносити дохід зв’язків та
соціально-економічних відносин, які виникають у певній соціальній мережі на
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основі існуючих норм та довіри» [2, c. 189]. Одночасно варто зазначити, що «…
відмирання застарілих і виникнення нових інститутів, зміни в інституційному
середовищі, істотні структурні зрушення всередині інститутів вимагають
формування нової парадигми розвитку соціального капіталу» [5, с. 88].
Опрацювання літературних джерел, власні дослідження дозволяють
зробити висновок про те, що «… соціальний капітал формується на основі
взаємовідносин всередині груп людей, які об'єднані спільними інтересами та
підтримують неформальні контакти з метою взаємовигоди та допомоги.
Соціальний капітал нерозривно пов'язаний з інституційними утвореннями, які
буквально формуються ними» [1, c. 430]. Безумовно, соціальний капітал займає
важливе місце у взаємодії важливіших інститутів – науки, освіти та бізнесу
(рис. 1).
Наука

Соціальний
капітал

Освіта

Бізнес

Рис. 1. Взаємозв’язок між освітою, наукою та бізнесом за допомогою соціального
капіталу

Проведеній науковий пошук свідчить про те, що соціальний капітал
працює в двох різних площинах:
– на особистісному рівні (тобто, взаємодії між роботодавцями,
партнерами в науковій, підприємницькій, інформаційно-технологічній сферах
діяльності);
– на інституційному рівні (співпраці з іншими підприємствами та
установами в освітньому, науковому та бізнесовому середовищі шляхом
об'єднання, а також використання інформаційних і комунікаційних технологій).
Вважаємо, що «… соціальне партнерство держави, бізнесу, суспільства як
взаємовигідна
взаємодія
державних
інститутів,
органів
місцевого
самоврядування, профспілок, об’єднань роботодавців та інших громадських
організацій сприятимуть росту довіри в суспільстві та розвитку соціальних
мереж» [4]. При цьому «… доцільність, усвідомлений вибір управлінських
рішень, формування на основі заданих соціальних структур – в сучасних
умовах доповнюються інноваційністю в освітній та науковій діяльності,
управлінні, а також створенням інформаційного поля ВНЗ» [3, c. 134].
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Підкреслюємо, що «соціальний капітал є невід’ємною частиною
цивілізованого суспільства, яка формується під впливом різноманітних
чинників і закріплюється неформальними нормами. Він створюється на різних
рівнях національної економіки, об’єднуючі як формальні, так і неформальні
стосунки, що сприяє обміну інформацією, досвідом, надає доступ до ресурсів
інших учасників або можливість більш ефективного використання власних
ресурсів з їхньою допомогою» [6, с. 11].
Науковими перспективами подальших розвідок у напрямі ефективного
використання соціального капіталу як засобу горизонтального та вертикального
взаємозв’язку між наукою, освітою та бізнесом є виявлення перешкод розвитку
технологій його формування на національному та регіональному рівнях.
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ДОБРЖАНСЬКИЙ ТЕОДОЗІЙ ГРИГОРОВИЧ (1900–1975) – ВИДАТНИЙ
ГЕНЕТИК
Демкович Л. І.
Чортківське медичне училище Тернопільська область
Народився 12.01.1900 р. у м. Немирів, Вінницька область в сім’ї викладача
математики. Початкову освіту розпочав у 1909 р. у Немирівській гімназії. У
1910 р не стало батька, а згодом вся сім’я переїхала до Києва.
З раннього дитинства Теодозій Григорович цікавився біологією. Особливо
його захоплювали метелики. Влітку 1914 р. київська гімназія, в якій навчався
юний Добржанський, організувала подорож на Кавказ. Враження від цієї
подорожі визначили науковий шлях майбутнього вченого. Взимку 1916 р.
Т. Добржанський познайомився з ентомологом В. Лучніком, який в цей час
якраз організував у Києві ентомологічне товариство. Він став першим науковим
керівником Добржанського. І саме за його пропозицією Теодозій Григорович
почав досліджувати сонечко звичайне. Цій темі присвячена і перша наукова
стаття молодого вченого. Дослідженням видів роду Coccinella Добржанський
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займався досить довго. До 1927 р. було надруковано близько 20 робіт вченогопочатківця, присвячених питанням систематики, географічної мінливості і
поліморфізму представників роду Coccinella. Одночасно Добржанський почав
працювати лаборантом на кафедрі зоології в Університеті Св. Володимира у
Києві (керівник С.Є. Кушакевич). А невдовзі, в 1917 р., він вступив на фізичноматематичний факультет Київського університету, де познайомився з багатьма
видатними вченими. Серед цих вчених був і В.І. Вернадський. Навчання в
університеті Добржанський уміло поєднував з педагогічною і науковою
діяльністю. Ще будучи студентом він почав вести практичні заняття із
загальної біології і самостійно досліджував статеву диференціацію у річкових
молюсків роду Paludina vivipara. Однак громадянська війна змінила плани
Теодозія Григоровича. Ще в студентські роки він став асистентом кафедри
зоології сільськогосподарського факультету Київського Політехнічного
інституту, де з часом організував невеличку школу молодих зоологів.
З 1922 р. у житті Т. Добржанського сталися кардинальні зміни –почалися
дослідження вченого в галузі генетики. Статті Ю. А. Філіпченка, присвячені
школі
американського
генетика
Т. Х. Моргана,
глибоко
вразили
Т. Добржанського. Він розпочав дослідження на культурах дрозофіли і зробив
висновок, що кожний ген визначає декілька ознак і проявляється кількісно. З
результатами цієї дослідницької роботи в 1924 р. познайомився Ю. Філіпченко і
запропонував Т. Добржанському посаду асистента на своїй кафедрі генетики і
експериментальної зоології в Петроградському університеті. Так вчений
переїхав до Петрограда. Чим далі, тим більше захоплювала Теодозія
Григоровича генетика. В науці він плідно контактував з такими видатними
генетиками-еволюціоністами, як М. Вавилов, І. Шмальгаузен, Л. Берг та інші.
З 1927 р. почався новий період у житті вченого – американський.
Основною метою поїздки до Америки було стажування в лабораторії Моргана.
Через 2 роки, в 1929 р., Добржанський вирішив залишитися за кордоном,
прийняв запрошення Моргана і став асистентом курсу генетики в
Каліфорнійському технологічному інституті. Звичайно, в колишньому
Радянському Союзі його ім’я негайно затаврували. І навіть у 60-х роках ХХ ст.,
при двох спробах повернутися на Батьківщину, вчений отримував відмову.
У 1936 р. Теодозій Григорович став професором Каліфорнійського
технологічного інституту. Згодом, на основі курсу лекцій, який Добржанський
прочитав у жовтні 1936 р. в Колумбійському університеті, він написав працю
«Генетика і походження видів». На основі різних теорій і поглядів щодо
еволюції органічного світу Т. Добржанський поєднав у своїй роботі теоретичні
положення дарвінізму і дані генетики. Зібрав емпіричні докази вірності
запропонованих раніше математично-теоретичних моделей дії генетичних
факторів і відбору в еволюції і поширив інтеграцію генетики і дарвінізму за
рамки цих моделей. Основні питання, які вчений розглядав у своїй праці, були
такі: мутація в якості джерела спадкової мінливості; роль хромосомних
перебудов; розмах і види мінливості в природних популяціях; природний добір;
походження видів завдяки поліплоїдії; походження видів через постійний
розвиток ізолюючих механізмів; концепція виду тощо. Слід зауважити, що в
цій праці Т. Добржанський представив власну теорію еволюції, в якій дав
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відповіді на ті питання, які не були відображені в інших еволюційних
концепціях і в теорії Дарвіна зокрема. Ця праця Т. Добржанського мала
величезне значення для наступного формування еволюційної думки в працях
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Вона стала тією основою, на якій почав
базуватися новий еволюційний синтез ХХ ст. Загалом, цей твір видавався 4
рази і кожного разу з новими доповненнями. Тому всі 4 книги склали, так би
мовити, цілу серію, в якій простежуються поступові зміни поглядів на
еволюційні процеси.
Т. Добржанський активно провадив свої дослідження і в ділянці
географічної та сезонної мінливості хромосомних типів родинних видів.
Розглядав склад генної мінливості в популяціях. Вчений зробив висновок, що
процес пристосування окремого індивіда або популяції є процесом
безперервним. І що залежно від середовища відбувається генетична зміна
організму. А ось ступінь генної мінливості залежить від кількісних
характеристик генетичної структури популяції та від екологічних
характеристик виду.
На основі таких своїх досліджень Т. Добржанський побудував власну
концепцію «балансової» генетичної структури популяції, яка стверджує, що
висока міра генетичної мінливості є не тільки характеристикою нормального
стану природної популяції, а й основою процесу еволюції.
Ще одна теорія Т. Добржанського стосувалася питання ізолюючих
механізмів, які перешкоджають схрещенню окремих особин різних видів.
Вчений вважав, що ці механізми утворюють цілі комплекси (географічний,
екологічний, репродуктивний), які і відіграють вирішальну роль у цілісності
генофонду виду або популяції. Але слід зазначити, що і ця теорія в основі своїй
базувалась на процесі природного добору.
З 1940 по 1962 рр. Т. Добржанський – професор Рокфеллерівського
університету, з 1971 – ад’юнкт-професор Каліфорнійського університету. За
величезні заслуги в галузі генетики Теодозій Григорович отримав в 1958 р.
Кімберівську премію, а в 1964 р. – Національну медаль за наукові досягнення
(найвищу наукову нагороду США).
50–60-ті роки ХХ ст. у науковій діяльності Т. Добржанського були дуже
плідними. Він опублікував низку статей і праць, присвячених результатам своїх
досліджень: «Еволюція, генетика і людина» (1955), «Біологічна база людської
свободи» (1956), «Радіація, гени і людина» (1959), «Спадковість і природа
людини» (1964). Але найголовнішою стала праця вченого-генетика
«Еволюціонуюче людство: еволюція людського виду», яка побачила світ у 1962
року. Головними темами праці були: взаємозв’язок концепції людського
розмаїття і рас. Вчений був активним критиком теорії переваги або
неповноцінності однієї раси над іншою. На основі своїх досліджень він
стверджував, що межі між расами досить довільні завдяки великій генетичній
мінливості в межах будь-якої людської раси. Еволюцію людини
Т. Добржанський бачив зовсім з іншого боку – людство, як один загальний вид,
проходить шлях еволюції як культурно, так і біологічно. Саме ці два напрями
вчений у своїх працях розглядав як окремо, так і взаємопов’язано.
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Протягом життя Т. Добржанський був обраний президентом 6 і членом 10
наукових товариств, членом багатьох академій, в т.ч. Національної академії
наук США і Лондонського Королівського товариства, почесним доктором
21 університету.
Помер Теодозій Григорович Добржанський від серцевої недостатності 18
грудня 1975 року, похований у м. Дейвісі, штат Каліфорнія, США.
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ КИЇВСЬКОГО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ В 1937-1938 РР. (СПРАВА
ДОЦЕНТА С. Т. ДОВГОРУКА)
Довгорук Ю. О.
Літом 1937-го року, Київське відділення НКВС сфабрикувало справу
"Контрреволюційної націоналістично-фашистської організації викладачів
Київського сільгоспінституту". Було заарештовано близько двадцяти осіб серед
викладачів і студентів інституту. Частина з них була засуджена до розстрілу.
Одним з таких був Сергій Тихонович Довгорук – український вчений та педагог
в галузі сільського господарства. З архіву СБУ та Центрального державного
архіву громадських об'єднань України були отримані архівні кримінальні
справи, що пролили світло на причини арешту вченого та його подальшу долю.
З біографії вченого відомо зовсім не багато. Народився 1899 р. в родині
заможного козака-землевласника у волосному селі Студеники Студеницької
волості Переяславського повіту Полтавської губернії. Навчався з 10 років в
Золотоношській сільськогосподарській школі, а з 1913 р. в Уманському
середньому училищі садівництва та землеробства, яке закінчив по класу
садівництва 1919 року і отримав звання «ученого управителя та садовода», а
також звання ’’особистого почесного громадянина’’. Далі продовжив навчання
на лісомеліоративному факультеті Харківського інституту сільського
господарства і лісництва, який закінчив у 1921 р. Два роки працював
агрономом в Полтавській губернії. В 1923 р. був запрошений на посаду
викладача в Київський сільськогосподарський інститут. В 1924 р. одружився з
Агріпіною
Октавіанівною
Гродзицькою
(представниця
польського
дворянського роду Гродзицьких гербу Гриф). Подружжя мало двох синів. В
1920-1930-х рр.. написав ряд наукових робіт по теорії садівництва, а в 1935 р.
отримав вчене звання доцента (до 13.01.1934 в СРСР не проводили офіційних
захистів дисертацій і вчені звання та наукові ступені не присвоювалося). Коло
наукової та педагогічної діяльності вченого охоплювало в основному теорію та
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практику садівництва і викладацьку роботу в даній галузі аграрної науки у
сільськогосподарських навчальних закладах та курсах м. Києва. Його творчий
доробок після арешту та розстрілу був повністю вилучений з спеціалізованих
бібліотек і частково знищений.
Слідча справа НКВС на С. Т. Довгорука №817 складається за обсягом із 62
аркушів. Протокол обшуку №887 від 7 листопада 1937 р. засвідчує те, що
співробітники НКВС вилучили наступні речі що слугували як доказ
"тероризму" арештованого: валіза з особистою перепискою та нотатками,
бінокль, порох та дроб до мисливських набоїв (Сергій Тихонович захоплювався
полюванням). З початку жовтня по середину грудня ведуться допити вченого і
вже в середині грудня з нього вибивають власне зізнання у своїх терористичних
діях і планах таємної організації, нібито вбити генерального секретаря ЦКПБУ
Станіслава Косіора (якого за радянським абсурдом та іронією долі через пів
року теж оголосять ворогом народу та стратять). Отже, по абсолютно
шизофренічній версії НКВС терористична група в складі трьох викладачів
сільськогосподарського інституту (Матюха, Окис і Довгорук) хотіла якимось
чином заманити в пастку та вбити генерального секретаря ЦКПБ(У) за
допомогою декількох жмень пороху та дробин для мисливських набоїв. Треба
розуміти те, що в слідчій роботі НКВС оголошені арештованому громадянину
формальні звинувачення нічим не підкріплювалися: людину заарештувавши
утримували доти, доки вона не зізнається у злочині проти радянської влади і
доказів для цього ніяких не потрібно, лише зізнання. Після довготривалих
допитів і фабрикування слідчої справи С. Т. Довгорук був засуджений до
страти і розстріляний разом з іншими 70-ма засудженими в цей день в
Лук’янівській тюрмі 16 січня 1938 р. Тіла розстріляних в м. Києві у
період 1937-1941 рр. енкаведисти таємно закопували в 19 та 20 кварталах
Биківнянського лісового масиву (сьогодні на цьому місці розташований
Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили").
Після арешту вченого, його дружина А. О. Гродзицька, а також сини
Анатолій Довгорук-Гродзицький та Сергій Довгорук-Усик були виселені з
квартири з конфіскацією всього майна (проживали за адресою м. Київ,
вул. Паньківська 12). Фіналом родинної трагедії став 1957-й рік. Отримавши
довідку про реабілітацію С. Т. Довгорука, його дружина А. О. ГродзицькаДовгорук подає письмову заяву до КДБ з проханням повідомити її де
знаходиться чоловік (вона навіть не знає що він вже 20 років як загинув).
Цинічне та брехливе КДБ повідомили її, що він помер від менінгіту в 1941 р.
СПРОБИ ІННОВАЦІЙ В МЕТАЛУРГІЮ НА ПРИКЛАДІ БЕЗПЕРЕРВНОГО
ЛИТТЯ В УКРАЇНІ В 1960-80 РР.
Журило Д. Ю.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Металургія останні 2500 років була та залишається основою оборони будьякої держави. Тому, в її розвиток усі країни в усі часи вкладали чимало
матеріальних засобів, людських та енергетичних ресурсів. Одним з найвищих
досягнень світової металургії ХХ сторіччя було запровадження у виробництво
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безперервного лиття. Величезні переваги в порівнянні з традиційними
методами зумовили широке поширення даного технологічного процесу у світі.
Перша в СРСР лабораторна машина безперервного лиття заготівель
горизонтального типу була побудована в 1959 році на дослідному заводі
Українського науково – дослідного інституту металів під керівництвом
майбутніх проф. В. Т. Сладкоштеєва і проф. О. О. Шатагіна. На ній було
відлито заготівлі зі сталі діаметром 90 і довжиною 1750...2200 мм. Досліднопромислова МБЛЗ горизонтального типу була побудована там же в 1958 році.
На ній вперше в СРСР було відлито бронзові заготовки діаметром 53 мм [1,
с. 107]. З цього моменту починається застосування горизонтального
безперервного лиття не тільки для розливання сталі, але і для розливання
кольорових сплавів. Таким чином, з 1960 року горизонтальне безперервне лиття
знаходить широке застосування в ливарному виробництві, а не тільки в
металургії [2, с. 108].
Процес безперервного розливання сталі у світі сьогодні є найбільш
поширеним при гарячої обробці металу завдяки низки корисних властивостей,
що притаманні йому. Це – більш високий вихід придатного металу, достатня
якість отриманої продукції, можливість автоматизації процесу, зниження
капітальних витрат при виробництві і багато інших [2, с. 109].
Але дуже цікаво дослідити, яким чином уряд та керівництво міністерством
чорної металургії спонукали вчених – металургів до творчої роботи.
Насамперед, це була можливість службового зростання. Робота в науководослідних інститутах давала змогу захистити дисертацію, як мінімум, на
здобуття наукового ступеню кандидата наук, а в перспективі, і – доктора наук.
Забезпечення науковців матеріальною базою брала на себе держава [3, арк. 22].
По перше, це були досить високі зарплатні. Вже кандидат наук на посаді
старшого наукового співробітника отримував зарплатню в 2-2,5 рази вище
робочого на виробництві. Доктор наук на посаді завідувача відділом отримував
ще більшу зарплатню. Відповідно, наявність наукового ступеню та вченого
звання старшого наукового співробітника або професора давало можливість
отримати більшу за тривалістю відпустку. Причому, додаткова відпустка
досягала 12 робочих днів, а загальна тривалість відпустки – 36..40 днів.
По-друге, виконання службових обов’язків вимагало подання заявок на
авторські свідоцтва або патенти. За кожне позитивне рішення держава
виплачувала по 150 руб., але не більше 50 руб. на автора. Спочатку ці гроші взагалі
не підлягали оподаткуванню. Пізніше, з авторських виплат почали брати податок.
Але тим, хто мав багато авторських свідоцтв, часто виплачували ще й премії.
По-третє, наявність наукового ступеню кандидата, або доктора наук давала
можливість працювати за сумісництвом у вишах, як викладач, або науковий
співробітник, керувати практиками студентів за місцем основної роботи, вести
аспірантів, опонувати дисертаційні роботи. Все це оплачувалося.
В-четвертих, публікації в будь-яких наукових часописах приносило, хоч
невеличкі, але гонорари. У той час не було потворних явищ, коли за публікації
треба було викладати власні гроші, або не виплачували гонорари за публікації.
В-п’ятих, система премій працювала дуже чітко. Було передбачено
преміювання на самих різних етапах: від премій з зекономлених коштів по
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науковій тематиці до премій за запровадження у виробництво нової техніки.
Джерела преміювання були самі різні: від фондів НДІ до фондів міністерства
чорної металургії [4, арк. 12]. Про дошки Пошани не будемо й згадувати.
По-шосте, активна праця на теренах нових технологій хоч не часто, але
давало змогу виїзду за кордон. Що в умовах «залізної завіси» було чималою
нагородою, як моральною, так і матеріальною. Загальновідомо, що наявність
дефіциту в колишньому СРСР ніхто не спростовує.
По-сьоме, робота в НДІ передбачало досить часті командировки в самі
різні райони країни. Не секрет, що чимала кількість металургійних комбінатів
мала свої відділи робочого постачання, які забезпечували персонал різними
дефіцитними продуктами та речами. Про командировки у міністерства, які
розташовувалися в Києві та Москві, нема чого і казати.
У-восьмих, металургів досить часто нагороджували самими різними
нагородами: від почесних звань, наприклад, Заслужений металург СРСР до
медалей та орденів країни. Можна було стати лауреатом різних премій,
наприклад, Сталінської, Державних премій СРСР та України, Ленінської, імені
Д. К. Чернова, премії Ради Міністрів СРСР. Ці регалії давали змогу отримати
персональні пенсії від республіканського до союзного значення. Не забудемо
про відпочивання в санаторіях та базах відпочинку за символічну платню.
Таким чином, уряд та керівництво міністерством чорної металургії
спонукали вчених – металургів до творчої роботи. А результати було окреслено
ще в роки керування Леоніда Брежнєва: один карбованець, вложений у науку
України, приносив до 6 карбованців прибутку.
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ПРО ІННОВАЦІЇ В ОСВІТУ НА ПРИКЛАДІ
ХАРКІВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
Захарова В. Р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Скасування кріпацтва в 1861 році призвело до появи величезного числа
вільних робочих рук з звільнених безземельних селян. Це сприяло відкриттю
безліч дрібних кустарних підприємств, в основному, що відносилися до легкої
промисловості і до сфери обслуговування. Наявність великої кількості вільних,
умілих рук, що переселялися з села в місто, сприяло стрімкому розвитку не
тільки легкої промисловості, а й гірничо – металургійної промисловості та
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машинобудування.
Промисловий капіталізм на півдні Росії після 1861 року почав розвиватися
посиленими темпами, пред'являючи все зростаючий попит на предмети
промислового споживання, перш за все на вугілля і метал, що є базою розвитку
всіх галузей промисловості і залізничного транспорту. Старі райони розвитку
важкої індустрії Росії – Урал, а частково і Підмосков'ї – були скуті в своєму
розвитку сильними пережитками феодалізму. Остаточно знищити ці пережитки
феодалізму, тісно пов'язані з дворянсько-поміщицьким станом, представники
якого займали керівне становище в адміністративному апараті самодержавства,
російський капіталізм був не в змозі. Основною базою розвитку промислового
капіталізму в Росії став Південь, при наявності великих природних багатств, не
скутий пережитками кріпацтва і при вливанні значних іноземних капіталів.
Наприкінці XIX ст. на півдні Росії отримала розвиток потужна на той час
промисловість, що давала перед Першою світовою війною 72,2% всієї видобутої
в Росії залізної руди, 86,9% всього видобутого кам'яного вугілля. І, відповідно,
73,7% виплавлюваного чавуну, 99,4% випалу коксу, 77,6% вироблюваної соди,
75% випуску рейок, 40% випуску паровозів в Росії і т.д. [1, с. 94-95].
Вже існуючі підприємства масово стали обзаводитися локомобілями,
механічними і паровими машинами. Наявність досить складного на той час
обладнання, пов'язаного із зазначеними виробництвами, вимагало інженерів.
Підготовка кадрів інженерів-машинобудівників і наукова діяльність,
будучи затиснуті в лещата бюрократичного режиму, значно відставали від
потреб вітчизняного машинобудування. Рівень підготовки фахівців з хімічної
технології, металургії, металообробці в Росії в середині XIX століття був
настільки ж низький, як і за кордоном, так як в навчальних планах вищих
навчальних закладів нерідко були відсутні теоретичні курси. За даними на 1885
рік, навіть серед керівників промислових підприємств Росії з 22 322 чоловік
вищу і середню технічну освіту мали тільки 1608 (з них 535 іноземців), або
близько 7%. Готував же технологів на всю країну тільки один Петербурзький
практичний технологічний інститут [2]. (Львів зі своїм політехнічним
інститутом, відкритим у 1844 році, на той час належав Австрії).
Прагнучи побороти вітчизняну непросвіченість, Харківська міська
громадська управа звертається до імператора Олександра II з проханням про
відкриття в Харкові технологічного інституту, мотивуючи необхідність
створення Вищого технічного закладу гострим недоліком вітчизняних фахівців
у місцевій «фабричній і заводській» промисловості. Харківська міська
громадська управа збиралася понести деяку частку витрат [3, с. 47]
Ідея створення Харківського технологічного інституту належить
Міністерству фінансів, а відкриття Інституту відбулося під управлінням
Міністерства народної освіти. Завдяки зусиллям різних представників двох
міністерств, що діють незалежно один від одного, в Російській імперії з'явився
другий за значимістю інститут (після Петербурзького), який забезпечував
південний схід промисловості Росії висококваліфікованими кадрами.
Вартість будівництва всіх будівель інституту була визначена в 1 771 600
руб. і 351 тис. руб. на внутрішнє обладнання Інституту [3, с. 48].
У грудні 1929 р. Харківський технологічний інститут було перейменовано в
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політехнічний інститут (ХПІ). Навесні 1930 р. його було підпорядковано ВРНГ
СРСР і незабаром реорганізовано. На базі механічного факультету з’явився
Механіко-машинобудівний інститут (ХММІ), який перейшов у підпорядкування
Всесоюзного машоб’єднання. Хімічний факультет став основою Хімікотехнологічного інституту (ХХТІ), який було переданого Всехімпрому. Однак
спеціалізації ХХТІ не були визначені, що призвело до суттєвих труднощів у перші
роки його існування. На базі електротехнічного факультету постав
Електротехнічний
інститут
(ХЕТІ),
підпорядкований
Всесоюзному
електрооб’єднанню. Будівельний факультет ХПІ та архітектурний факультет
Харківського художнього інституту стали базою Будівельного інституту, а одна із
спеціальностей механічного факультету – Інституту літако- і авіамоторобудування.
ХММІ, ХХТІ та ХЕТІ залишилися на території містечка колишнього
технологічного інституту, розподіливши між собою його навчальні фонди. (А
ще й Харківський інститут сільськогосподарського машинобудування до кінця
1931 р.). ХЕТІ отримав новий електротехнічний корпус, збудований у 1930
році. Першими директорами інститутів були призначені Г. Й. Славін (перший
ректор ХПІ та директор ХММІ), С. Г. Лазоверт (директор ХХТІ),
М. М. Копеліович (директор ХЕТІ) [4, с. 123].
Так, інновації в освіту XIX ст. стали базою для нових вишів в ХХ сторіччі.
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ВНЕСОК ПЕТРА СТОЛИПІНА У РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В
РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
Зобова А. М.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Гортаючи скупі архівні документи, іноді можна натрапити на вельми цікаві
факти, аналізуючи які, можна прийти до несподіваних висновків.
Одним з таких документів є наступний: справа Харківського
ветеринарного інституту «Про обрання почесним членом Харківського
ветеринарного інституту гофмейстера, статс-секретаря Петра Аркадійовича
Столипіна, пана міністра внутрішніх справ».
Здавалося б, яке відношення міністр внутрішніх справ, а тим більше
відомий реформатор Петро Столипін має до ветеринарної справи?
За які ж досягнення найбільшому російському політичному діячеві було 23
листопада 1910 р. відправлено телеграму, в якій його просять «прийняти звання
почесного члена Харківського ветеринарного інституту на знак вдячності за
ваше освічене заступництво вітчизняної ветеринарії» [1, арк. 2].
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Розгадка досить проста. Розвиваючи ідеї знаменитої столипінської
реформи, Петро Аркадійович прагнув підтримувати не тільки переселення
селян на цілинні землі Уралу, Сибіру, Далекого Сходу. Він, як ніхто інший,
прекрасно розумів, що без реформи системи освіти, ні про які інші реформи в
країні не може бути й мови. Без знань не могло бути ніякої системної
модернізації країни і ніяких економічних стрибків. Тому, Столипін усіма
можливими методами і засобами підтримував освітню діяльність. Звичайно,
основною метою була початкова і середня освіта з основним елементом –
гімназіями в системі педагогічних установ. На підготовку педагогів виділялися
значні кошти. Наприклад, асигнування на потреби початкової освіти зросли з 9
млн. до 35,5 млн. рублів.
Не була забута і система вищої освіти. Урядом був розроблений новий
університетський статут, що надавав вищій школі широку автономію:
можливість вибору ректора, значна сфера компетенції ради університету і т.д.
разом з тим, встановлювалися чіткі правила функціонування студентських
об'єднань і організацій, що мали сприяти збереженню здорової академічної
обстановки в стінах навчальних закладів. За період з 1907 по 1911 роки витрати
на вищу освіту збільшувалися з 6,9 до 7,5 мільйонів рублів [2, арк. 155].
Було відкрито нові вищі навчальні заклади: в 1907 р. – Донський
Політехнічний інститут в Новочеркаську, в 1908 р. – Учительський інститут в
Ярославлі, в 1909 р. – університет в Саратові. У роки столипінських перетворень
були розроблені положення про недержавні вищі навчальні заклади:
Московський археологічний інститут та різні комерційні інститути, що
відкривалися в різних містах. Наприклад, у Харкові «спочатку було відкрито
вищі комерційні курси в 1912 р., але вже за чотири роки курси стали інститутом.
Вже до 1916 р. в інституті навчалося більш ніж 1200 студентів» [3, с. 121].
Уряд фінансував фундаментальні дослідження, наукові експедиції,
академічні видання, реставраційні роботи, театральні колективи і навіть
розвиток кінематографа.
В результаті реформ Столипіна, виробництво зерна в Росії в 1913 р.
перевищувало на третину обсяг виробництва зернових в США, Канаді,
Аргентині разом узятих. Російський експорт зерна досяг в 1912 р. 15 млн. тон
на рік. До Англії масла вивозилося на суму, вдвічі більшу, ніж вартість всього
щорічного видобутку золота в Сибіру. Надлишок хліба в 1916 р. становив 1
млрд. пудів [2, с. 282]. Завдяки масовому експорту продовольчих товарів,
зовнішня торгівля стала прибутковою, державний бюджет став врівноваженим,
навіть, незважаючи на необхідність виплачувати зовнішній борг. Всі галузі
промисловості перебували на підйомі, особливо передові, такі, як виробництво
сталі,
металургія,
видобуток
нафти,
виробництво
електроенергії,
сільськогосподарських машин. До того ж, в провідних галузях намітився
небувалий процес концентрації виробництва, як в плані технічному, так і в
плані збільшення торгового обороту і грошового прибутку.
Що стосується вкладу Столипіна у ветеринарію, то Петро Аркадійович
прекрасно розумів, що домашня худоба – не тільки годувальник селянської
сім'ї, а коні – (не лише) основна транспортна і тяглова сила того часу. Це і
добробут країни, і ударна сила армії того часу. Без потужного ветеринарного
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нагляду в країні здорова худоба існувати не могла. Ось і вибивав Петро
Аркадійович додаткове фінансування для ветеринарії.
Хоча вважалося, що реформа Столипіна не вдалася, автори роботи [4, арк.
155] вказують, що з 1905 по 1913 рр. обсяг щорічних закупівель сільгосптехніки
зріс у 2-3 рази. Підсумки переселенської компанії були наступними: по-перше, за
даний період був здійснений величезний стрибок в економічному і соціальному
розвитку Сибіру. Також населення даного регіону за роки колонізації
збільшилося на 153%. За 10 років до Сибіру переселилося 3,1 млн осіб. Якщо до
переселення в Сибір відбувалося скорочення посівних площ, то за 1906-1913
роки вони були розширені на 80%, в той час як на європейській частині Росії – на
6.2%. Посівні площі за Уральським хребтом збільшилися в два рази. Сибір
поставляв на внутрішній і зарубіжний ринок аж 800 тисяч тон зерна. За темпами
розвитку тваринництва Сибір також обганяв європейську частину Росії [4, арк.
178]. Так, розвиток освіти впливав на хід реформ.
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ПРО ІННОВАЦІЇ В ЗАЛІЗНИЦТВІ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТОРІЧЧЯ
Кириченко О. О.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шляхи сполучення є одними з найбільш важливих досягнень цивілізації.
Вони – джерело торгівлі і науково-технічного прогресу, наукових революцій і
комунікацій, головна складова військових конфліктів і валового продукту світу.
Одними з найважливіших складових шляхів сполучення є залізниці. Саме
на них 150-170 років тому витрачали значну частину виплавленої сталі. Якщо
сьогодні, при світовій продуктивності сталі більше 1 млрд тон, основним
споживачем
цього
сплаву
є
машинобудування
і,
особливо,
автомобілебудування, то в ХІХ столітті зі сталі масово виготовляли досить
складну машину того часу – паровоз і рейковий шлях для нього.
Саме наявність залізних дорого вдихнула життя в донецькі вугільні шахти
і в Південну металургію. За даними П. І. Фоміна, в 1861-69 рр. лише на теренах
сучасної України було побудовано 366 верст залізниць. У 1870…79 рр. – 701
верста. У 1880…1889 рр. – 750 верст. У 1890…1899 рр. – 659 верст [1, с. 22]. В
цей час і в світі енергійно будувалися залізниці. В середньому в Росії в рік
будувалося 2812 верст. У Німеччині -1490 км, у Франції – 873 км, у Британії –
931 км. [1, с. 24].
За даними роботи [2, с.11]: «число паровозів зросло за 1892…1901 рр. на
6,6 тисяч одиниць або на 93%, пасажирських вагонів – на 9,4 тисячі штук або на
119%, товарних вагонів – на 176,4 тисячі штук або на 118%. З 12,5 тисяч
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паровозів, які числилися по казенних залізницях в 1905 р., 51,5% було
побудовано в період 1895…1904 рр., а за 1885…1894 рр. – тільки 7,6%. На
приватних залізницях, відповідно, 49,6 і 14,4%. За 1894…1899 рр. на
будівництво рухомого складу залізниць було витрачено 1,273 мільйона рублів».
Таким чином, нашим предкам вдалося поєднати розвиток гірничозаводської промисловості з розвитком мережі залізниць. Гірничо-заводська
промисловість виготовляла у величезних кількостях рейки і рухомий склад. А
розвиток мережі залізниць сприяв збільшенню торгівлі, швидкості обороту
капіталів, дозволяв перевозити необхідні товари і паливо на значні відстані.
Наприклад, у Харкові в рамках З'їздів гірничопромисловців Півдня Росії
реалізовувався маріупольський чавун, донецьке вугілля і кокс. Без наявності
залізниць це було б неможливо. Промислова металургія в Україні виникла,
завдяки посиленому залізничному попиту. Роки найбільшого її розквіту
збігаються з періодом найінтенсивнішого залізничного будівництва. У період
1896 ... 1900 роки, відповідне рокам найбільш посиленого залізничного
будівництва, побудовано 14887 верст залізниці. Рахуючи близько 5000 пудів
рейок на одну версту шляху, зрозуміло, який був попит на рейки в роки
посиленого залізничного будівництва. Досягнувши максимуму в 1895...1900
рр., будівництво залізниць значно скоротилося. У 1908 році відкрито нових
шляхів всього 322 версти, в 1909 р - 407 верст. Кредити, що відпускалися на
побудову залізничних колій, складали в 1905 р. - 1339224 руб. Але вони
поступово зменшувалися, складаючи послідовно: в 1906 р. — 349645 руб., в
1907 р — 200000 руб., в 1908 р — 100000 руб. і в 1909 р — 106000 руб. У
відповідності з цим було й споживання залізничних машин: так, збут паровозів
з 1272 штук в 1906 р. знизився до 514 штук в 1909 р.; виготовлення
пасажирських вагонів, замість 1438 штук в 1904 році, склало в 1908 році всього
395 штук; кількість заліза, споживаного на залізничні потреби, з 20,5 мільйонів
пудів у 1905 році знизилося до 12 мільйонів пудів на рік у період 1907...1908 рр.
Виготовлення товарних вагонів — з 26702 шт. в 1905 р. знижується до 2803 шт.
в 1909 році. Більшість паровозів будувалося на вітчизняних заводах.
Таблиця 1
Продуктивність паровозобудівних заводів Російської імперії [2, с. 13]
Завод
Продуктивність заводів, одиниць
Проектна
1905 р.
1910 р.
1915 р.
Брянський
240
221
55
119
Коломенський
180
175
87
118
Сормовський
150
177
64
109
Невський
150
114
65
116
Путиловський
150
75
94
55
Воткінський
30
35
15
13
Сумарно по Росії
900
897
380
530
Харківський
200
141
85
203
Луганський
240
243
73
150
Сумарно по Україні
440
384
158
353

З початком ХХ сторіччя було змінено систему преміювання металургії і
попит пішов на спад. Подальший розвиток залізничної мережі істотно
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сповільнилося. Так, в період 1910…1915 рр. протяжність залізничної мережі
збільшилася всього на 6300 верст. Брак попиту на рейки в період затишшя
залізничного будівництва спонукав залізоробну промисловість створити інші
галузі збуту; і дійсно, якщо скоротилася прокатка рейок, то сильно розвинулося
виробництво балок, листового, сортового і покрівельного заліза.
Згадуючи про будівництво залізниць, неможливо не пригадати про
потреби освіти. Відкритий в 1885 р. Харківський технологічний інститут
поєднав освіту та практику. Першим викладачем паротягобудування був Петро
Мухачьов. Він не тільки освоїв теорію, але вже в 1892 р. написав монографію
«Про паровози системи «Компаунд», а в 1893/94 навчальному році підготував
до друку «Курс паровозів». Вже в похилому віці, Петро Матвійович деякий час
очолював створений у Харкові Інститут металів, в якому працювали його
колишні учні та колеги – Є. Є. Фарафонов, М. Ф. Леве, В. А. Можаров,
М. В. Врацкий та інші.
Так відбувалися інновації в залізництві та металургійній галузі в ХІХ ст.
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ПРО ІННОВАЦІЇ В ГІРНИЧУ ПРОМИСЛОВІСТЬ НАПРИКІНЦІ ХІХ
СТОРІЧЧЯ
Кислиця Д. В.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Безсумнівно, Перша світова війна була подією величезного значення. За
своїми масштабами і наслідками вона не мала собі рівних у всій попередній
історії людства. Війна тривала понад 51 місяць (з 1 серпня 1914 р. до
11 листопада 1918 р.), охопивши 38 держав, де проживало понад 1,5 млрд. осіб,
або три чверті тодішнього населення земної кулі. Загальне число мобілізованих
досягало 73,5 млн. чоловік. Незліченні лиха принесла війна народним масам.
10 млн. убитих, тобто, скільки загинуло у всіх європейських війнах за тисячу
років і 20 млн. поранених – такий її кривавий підсумок.
Підготовка до війни вимагала виготовлення величезної кількості предметів
озброєння, щоб забезпечити ними масові армії того часу. Це стало можливим
завдяки високому рівню економічного розвитку ряду країн на рубежі XIX–
XX ст., зростанню промислового виробництва і розвитку техніки. Тільки прямі
військові витрати воюючих держав склали 208 млрд. доларів, що в 10 разів (у
порівнянних цінах) перевищує вартість воєн з 1793 по 1907 р. [1, с. 3-4].
Розглянемо деякі події з позицій металургії та металообробки.
Ще з кінця ХІХ століття металургія півдня Росії стала провідною
металургійною базою держави, як за обсягом виробництва, так і за технічною
оснащеністю. У межах сучасної України в 1913 р. було вироблено чавуну –
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68,6%, сталі – 56,7%, прокату – 58,1% загального по Росії обсягу. На
металургійних заводах України працювали в 2,5-3 рази потужніші, ніж на Уралі,
доменні печі, що виплавляли чавун на мінеральному паливі, великі мартенівські
печі і прокатні стани. Виплавка чавуну на один завод на півдні була вищою, ніж
на Уралі, у 12-14 разів, а продуктивність праці – у 9-10 разів [2, с. 99].
Але всі південні заводи з основним капіталом понад 1 млн. франків були
іноземними. (Об'єктивно, з усіх південних заводів тільки відносно невеликий
завод Пастухова мав російський капітал). Металургія півдня викликала до життя
залізорудну, вогнетривку і коксову галузі промисловості; коксова ж
промисловість викликала до життя коксохімію. Напередодні Першої світової
війни в Південну металургію було вкладено іноземцями 197 млн. руб. Це
становило 90% всіх іноземних капіталів, вкладених в цю галузь промисловості.
Якщо в цілому чорна металургія в Росії до початку ХХ століття залежала від
іноземного капіталу на 72%, то залежність від іноземного капіталу Південної
металургії наближалася до 100%. Ця особлива перевага, надана іноземними
капіталістами металургії Півдня та Південної гірничої та гірничозаводської
промисловості, не була випадковою. На півдні Росії були сильно виражені
умови, що сприяли залученню іноземних капіталів: розвинена мережа залізниць,
низький, в порівнянні з Заходом, рівень заробітної плати, багатіші природні
ресурси, угодливість по відношенню до іноземних капіталістів царського уряду.
Російським урядом в гірській і гірничозаводській промисловості Півдня для
іноземних капіталістів були створені додатково особливі привілеї, що
забезпечували такі високі прибутки, яких вони ніде не могли отримати і яких
вони вже давно не бачили на Заході, причому прибутки, гарантовані на 10-12
років вперед. Так, якщо на заході в кінці 90-х років ХІХ століття дохід з капіталу,
поміщеного в промисловість, становив 4–5%, а дохід в 8–10% вважався
хорошим, то на півдні Росії деякі металургійні заводи виплачували дивіденди в
20-30%, а дивіденди в 10-16% були звичайними не тільки в 90-х роках, а й
напередодні Першої світової війни [3, с.261]. Основну масу іноземних капіталів,
вкладених в металургію півдня, становили франко-бельгійські. До цієї групи
належало 90% іноземних капіталів, причому суворе розмежування французького
і бельгійського капіталів носило лише формальний характер. Внаслідок
економічної близькості Франції та Бельгії і більш вільного фінансового та
банківського законодавства в Бельгії, під бельгійськими виступала частина
французьких капіталів. Частка участі капіталів інших країн була незначною.
Англійський капітал, з якого почалися іноземні вкладення на півдні, до
Жовтневої революції в металургії склав 4% і в кам'яновугільній промисловості
3,5% від кількості іноземних капіталів в Росії. Німецькі капітали по відношенню
до всіх іноземних капіталів, вкладених в промисловість на півдні Росії,
становили 6% в металургії і 2,8% в кам'яновугільній промисловості [4, с. 77].
Переважна участь у створенні Південної промисловості франкобельгійського капіталу обумовлена тим, що Французькі капіталісти особливо
охоче вкладали кошти в металургію Півдня Росії. Після франко-прусської війни
від Франції відійшли до Німеччини рудні та вугільні родовища і тому зникли
умови для розвитку металургії у Франції. Навпаки, англійський і німецький
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капітали були вкладені в свою широко розвинену вітчизняну металургію і тому
менше інвестувалися в цю галузь промисловості в Росії. Англійським капіталам
на півдні належав лише завод Юза з вугільними копальнями при ньому [5,
с.48]. Іноземний капітал тільки з 1891 по 1910 рр. отримав близько 2760 млн
рублів золотом [5, с. 187]. За чверть століття до Першої світової війни іноземні
капіталісти в різному вигляді вивезли з Росії понад півмільярда золотих рублів
[5, с. 38]. Чи варто дивуватися, що в 1914 р. Росія була вимушена виступити в
імперіалістичній війні на боці Антанти. Адже, перед 1914 роком найважливіші
галузі промисловості Росії перебували в руках іноземного капіталу, головним
чином французького, англійського та бельгійського, тобто країн Антанти.
Найважливіші металургійні заводи Росії перебували в руках французьких
капіталістів. Всі ці обставини плюс мільярдні позики, укладені царським
урядом у Франції та Англії, фактично перетворили Росію на напівколонію!
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НАУКОВИЙ МАРКЕТИНГ І.Є.ОВСІНСЬКОГО: ПРИКЛАД
ВЗАЄМОВДІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ У ПРОСУВАННІ
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
Корзун Д. Ю., Корзун О. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Сьогодні науковці України намагаються активно впроваджувати
маркетингові принципи у наукову діяльність, що передбачає просування
інформації про інноваційний науковий продукт з метою одержання певної
користі, що вимірюється просуванням його у науковому співтоваристві та, що,
особливо важливо, під час його монетизації та впровадження у практику через
бізнес-структури. Історія української науки демонструє нам періоди, коли такі
процеси відбувались активно та були нормою наукового життя. Тому інколи не
варто «вигадувати велосипед», а більше аналізувати події минулого та
запозичувати вдалі моделі, успішний досвід чи робити висновки при вивченні
прикладів «невдалих» наукових проєктів.
Яскравою постаттю на обрії вітчизняної сільськогосподарської дослідної
справи, яка демонструє активну діяльність щодо ефективного просування
інноваційного наукового продукту, постає І.Є. Овсінський (1855–1909) –
новатор, один із засновників вчення про органічне рослинництво, автор
всесвітньо відомої праці «Нова система землеробства». З його ім’ям пов’язаний
початок інтродукції ранніх сортів сої на українських теренах, що прискорило
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розвиток селекції цієї сільськогосподарської культури та сприяло її поширенню
серед європейських та американських виробників. Вчений стояв біля витоків
вітчизняного ґрунтозахисного енергозберігаючого машинобудування. Він
залишив оригінальні напрацювання з вирішення актуальних питань садівництва.
У контексті розвитку економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
І.Є. Овсінського визначено як основоположника в Україні щодо впровадження
основ кооперативного солідаризму в сільському господарстві. Детальний аналіз
життєвого та творчого шляху засвідчив, що дослідник в зв’язку із складними
життєвими обставинами (відсутність офіційного диплому про освіту, ув’язнення,
негласний нагляд поліційних органів) не входив до числа офіційно визнаних
науковим істеблішментом Російської імперії. Маючи не пересічні здібності,
займаючись самоосвітою, проводячи більше 20 років дослідну роботу, він
розробив низку концепцій, спрямованих на розвиток різних напрямів сільського
господарства. Зокрема, показовою з точки зору наукового маркетингу виявилась
«Нова система землеробства».
Вперше, основні її положення він представив на І Київському обласному
сільськогосподарському з’їзді у 1890 р. Це була непересічна подія в громадському
житті всього Правобережжя, адже в рамках цього форуму наукова спільнота мала
можливість презентувати новітні розробки галузі, а з іншого боку – почути
проблеми місцевих товаровиробників, що визначало вектор майбутніх науковопрактичних робіт. Участь у цьому зібранні (хоча й заочна, адже він перебував у
той час ще у засланні) стала для І.Є. Овсінського стартом його кар’єри дослідника.
В подальшому він неодноразово використовував з’їзди місцевих сільських
господарів (ІІІ Київський, І Подільський), фахові з’їзди (Х природознавців та
лікарів), виставки як майданчик для популяризації своїх ідей.
З цією ж метою І.Є. Овсінський розпочав свою співпрацю в якості
завідувача
господарством
(фермером)
Гриноутської
нижчої
сільськогосподарської школи І розряду Сорокського повіту Бессарабської
губернії. Показові досліди із застосування безполицевого обробітку ґрунту та
смугово-рядкового посіву, що складало основу його «Нової системи
землеробства» дозволили пропагувати свої ідеї серед учнів школи, майбутніх
фахівців галузі, які впроваджували ці прийоми в господарствах краю та сусідніх
земель. Зі свого боку, це привернуло увагу урядового спеціаліста із сільського
господарства В.О. Бертенсона, який проводив огляд найбільших господарств
південних губерній Російської імперії, описуючи їх досвід роботи та досягнення.
Пізніше, він продовжив підтримувати контакти із новатором, відвідуючи усі
господарства, де працював І.Є. Овсінський. Саме експертні висновки цього
фахівця стали одним із важливим аргументом на захисті концепції вченого.
Одночасно, співпраця із навчальним закладом, де попечителем був представник
одного із найвпливовіших династій країни, К.Ф. Казимиром, дозволила
досліднику привернути увагу до своїх розробок місцевих великих
землевласників. Адже запроваджені І.Є. Овсінським агротехнічні прийоми були
спрямовані на нормалізацію водно-повітряного балансу ґрунту для запобігання
його пересушенню та перезволоженню, що в кінцевому результаті дозволяло
отримувати сталі урожаї та гарантувало стабільний прибуток. Достеменно
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відомо, що землевласники В.Ф. Казимир (маєток «Армянське»), Д.І. Матусевич
(маєток «Гетьманське»), де він певний час працював управителем, і у
подальшому підтримували просування інноваційних продуктів І.Є. Овсінського
(ранні сорти сої, культиватор авторської конструкції, публікації автора).
Якісно іншого звучання концепція «Нова система землеробства» отримала
після представлення її серед фахового наукового співтовариства. Дискусійність
окремих положень цієї концепції викликала «гарячі» дебати серед тогочасних
науковців. Це спровокувало не лише подальший інтерес, але й необхідність
дослідного випробування, що було проведено на базі найвідоміших у той час
науково-дослідних сільськогосподарських вітчизняних установ Російської
імперії – Полтавському дослідному полі та Плотянській сільськогосподарській
дослідній станції князя П.П. Трубецького. Хоча в цьому ключі «практичний
кейс» І.Є. Овсінського демонструє негативний досвід. Адже, недосконала
методика організації дослідів, що практикувалась на той час, недотримання
точних авторських вказівок щодо їх проведення спричинили непоказові цифрові
результати та в кінцевому рахунку, негативні висновки спеціалістів щодо
доцільності застосування концепції І.Є. Овсінського. Однак, наукові дискусії,
спричинені обговоренням концепції новатора, що вирували на засіданнях
галузевих об’єднань, наукових зібрань, шпальтах фахової періодики та
проблемні питання, які вони піднімали в ході обговорення, шляхи їх вирішення
– все це спровокувало в подальшому розвиток наукової думки в аспекті
ґрунтозахисного, органічного землеробства, тим самим, повернувши забуте ім’я
І.Є. Овсінського та його ідей у науковий дискурс.
Отже, досвід І.Є. Овсінського щодо просування інноваційного наукового
продукту демонструє тісний взаємозв’язок освітнього, наукового та бізнессередовища, де освітній простір надає можливість пропагувати нову інформацію
серед майбутніх споживачів, науковий – дає фахову експертизу оцінку, а бізнес –
її практичне застосування.
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
Криворучко І. М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Складно в коротких тезах висвітлити епохальні сторінки становлення і
розвитку інформатизації в Україні. В 50-ті роки минулого століття вчені
Інституту кібернетики АН УРСР під керівництвом генія світового рівня
академіка Глушкова В.М. прославили Україну чудо-машинами, здатними
миттєво здійснювати складні обчислення. І хоч у високих партійних кабінетах
СРСР тоді кібернетику називали «продажной девкой империализма», проте
науковий, а згодом і бізнесовий інтерес до комп’ютерної техніки стрімко
зростав, і вже в 60-ті роки минулого століття її почали застосовувати академічні
наукові та освітні установи, окремі галузі народного господарства.
Вчора. У сільському господарстві практичне використання великих
електронно-обчислювальних машин розпочалось в 70-ті роки минулого
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століття,
коли
Мінсільгосп
УРСР,
Мінхарчопром
УРСР
та
ВО «Укрсільгосптехніка» створили інформаційно-обчислювальні центри.
Глибока шана і вдячність Момотенку М.П. (1931-1981) – на той час керівнику
Укрсільгосптехніки, який по суті заклав основи інформатизації
агропромислового виробництва. У 1986 р. відбулося об’єднання таких центрів
шести сільськогосподарських відомств в один потужний центр – Український
проєктно-технологічний центр «Агропромсистема», який розмістився у
спеціально побудованому майновому комплексі загальною офісною площею
12 тис. м2 . На початок 1987 р. в ньому працювало 1182 інженерно-технічні
працівники, які забезпечували обробку інформації по 361 задачі, з яких 23
задачі оптимізаційні, 883 – техніко-економічного планування, а 255 –
оперативного управління [1].
Серед кращих рішень «Агропромсистеми» були програмно-технологічний
комплекс віддаленого доступу до ЄС ЕОМ (1988 р.), автоматизація первинного
обліку наявності і руху товарів для села на 600 базах матеріально-технічного
постачання, програма інформатизації агропромислового виробництва на 1996 –
2000 роки (наказ Мінсільгосппроду від 09.06.1997 р. № 182), перший серед
галузевих відомств сайт Мінсільгосппроду України (1997 р.). У кожній області
та АР Крим були створені інформаційно-обчислювальні центри, які методично
підпорядковувались УПТЦ «Агропромсистема» [2].
На базі «Агропромсистеми» у 1996 – 2002 роках відбувалось навчання
фахівців з освоєння двох проектів технічної допомоги Мінсільгоспу США –
цінового моніторингу продовольчого ринку та продуктових аналітичних
прогнозів ринків сільськогосподарської продукції. Це були перші кроки в
Україні по створенню систем ринкової інформації. Спеціалісти
«Агропромсистеми» разом з американськими колегами у Львівській, Одеській,
Луганській, Сумській та Вінницькій областях запровадили системи цінового
моніторингу продовольчого ринку – були визначені базові райони в цих
областях, встановлене відповідне комп’ютерне та телекомунікаційне
обладнання, підібрані та навчені оператори цінового моніторингу, проте через
нестабільну аграрну політику в Україні, розвитку ця система не отримала. Така
ж доля спіткала проект продуктових аналітичних прогнозів ринків
сільськогосподарської продукції. За два роки світовій методології складання
аналітичних прогнозів в «Агропромсистемі» було навчено близько 150
економістів системи Мінсільгосппроду, проте через брак фінансування
подальшого розвитку проект не отримав. Небезпідставно складається враження,
що успішне впровадження проектів інформатизації агропромислового
виробництва в Україні можливе лише за умови відсторонення від цих процесів
чиновників різного рівня.
Персональні комп’ютери, якими з початку 90-тих років минулого століття
оснащався Мінсільгосппрод, внесли корективи в пріоритети розробок
інформаційно-обчислювальних формувань. В результаті були розроблені сотні
автоматизованих робочих місць (АРМ’ів) різного профілю, які частково
замінили задачі, що вирішувались на великих ЕОМ [3].
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Сьогодні. Загальновідомо, що успішне освоєння досягнень науковотехнічного прогресу сільськогосподарськими товаровиробниками можливе за
умови функціонування добре розвинутої системи оперативного доведення
накопичених в Україні та за її межами науково-технічних знань. Не менш
важливим є оперативне забезпечення їх ринковою інформацією.
З 2004 року, коли набув чинності Закон України «Про сільськогосподарську
дорадчу діяльність», розвивалась діяльність по організації інфраструктури
сільськогосподарського дорадництва [4]. В результаті на обласному та
районному рівнях створено 71 дорадчу службу – юридичні особи різних
організаційно-правових форм господарювання, основним заданням яких була
науково-консультаційна та інформаційна підтримка господарських формувань на
селі та сільського населення. Здавалось би такі питання державної ваги мусили
би мати державну підтримку. Проте належної уваги чиновників Мінагрополітики
до розвитку системи дорадництва не було, і як наслідок на даний час майже всі
дорадчі служби згорнули свою діяльність.
Наразі важливою темою дня в Україні є цифровізація суспільства. Постає
логічне питання – хто забезпечить цифровізацію сільськогосподарських
підприємств, хто розробить необхідне програмно-технологічне забезпечення, хто
навчить їх керівників та спеціалістів здійснювати управління господарською
діяльністю за допомого смартфонів, ноутбуків, персональних комп’ютерів та
Інтернету? Українське «Якось воно буде» дорого обходиться суспільству.
Завтра. Проблема цифрової трансформації агропромислового виробництва
повинна концентруватись на розробці національної стратегії розвитку,
координації роботи міністерств і відомств по створенню інфраструктури,
галузевих інформаційних ресурсів та їх інтеграції в Національну систему
сільськогосподарських інформаційних ресурсів для забезпечення науковоконсультаційної
та
інформаційно-аналітичної
підтримки
діяльності
сільськогосподарських товаровиробників [5].
Роль держави в організації створення та використання цифрових технологій в
агропромисловому
виробництві
визначальна.
Кращий
сценарій
дій
Мінагрополітики за цим напрямом такий: відповідно до встановленого порядку
міністерство створює галузевий центр розвитку цифрових трансформацій,
функціями якого є виконання науково-дослідних, проектних робіт з питань
інформатизації галузей, надання інформаційних, консультаційних послуг галузевим
структурам та інформаційно-аналітична підтримка органів державної влади.
Діяльність галузевого центру має зосереджуватись на розробці та
впровадженні нових типових прикладних програмних пакетів, на адаптації
придбаного такого роду інформаційного продукту, первинному наповненні та
актуалізації баз даних, створенні та адмініструванні локальних і корпоративних
комп’ютерних мереж, сервісному обслуговуванні засобів обчислювальної
техніки та телекомунікаційного обладнання, підготовці та перепідготовці
управлінського персоналу галузей для роботи з засобами цифрових технологій.
Центром має розроблятись політика цифрових трансформацій в аграрному
секторі економіки, Програми інформатизації, шляхи та етапи реалізації завдань
цих програм.
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Враховуючи
напрацьовану
десятиліттями
провальну
політику
Мінагрополітики з вирішення питань інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки держави варто ініціювати, як варіант, створення науково-дослідного
інституту цифрових трансформацій в системі науково-дослідних установ
Національної академії аграрних наук України – форватора інноваційних
перетворень на селі.
На сьогодні незаперечним є факт ефективної роботи в Україні компаній ІТгалузі з виконання проєктів на замовлення іноземних господарів. Їх переорієнтація
або розширення діяльності, спрямованої на цифровізацію внутрішнього
сільськогосподарського ринку, збільшила би прибутковість цих компаній та в рази
підвищила ефективність управління сільськогосподарським бізнесом.
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СПРОБИ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНІЙ СПРАВІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ
ХХ СТОРІЧЧЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ
Кудрявцева Ю. Д.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Нове – часто добре забуте старе. У цьому аспекті цікаво згадати
досягнення наших предків в інноваціях в сільському господарстві. Найбільш
відомі в ХХ сторіччі реформи Столипіна, метою яких було підвищити
продуктивність селянської праці і усунути соціальну напруженість в
селянському середовищі, запобігти можливості соціальних зворушень.
Столипін писав: «Природньою противагою общинному початку є
одноосібна власність. Вона ж служить запорукою порядку, так як дрібний
власник представляє з себе ту клітинку, на якій покоїться стійкий порядок в
державі. В даний час сильніший селянин перетворюється звичайно в кулака,
експлуататора своїх співсуспільників, за образним висловом, мироїда. Ось
єдиний майже вихід селянина з бідності і темряви, за якими, за сільськими
поглядами, мужицька кар'єра. Якби дати інший вихід енергії, ініціативи кращих
сил села, якби дати можливість працьовитому землеробу отримати спочатку
тимчасово, у вигляді мистецтва, а потім закріпити за ним окрему земельну
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ділянку, вирізану з державних земель, або із земельного фонду Селянського
банку, причому забезпечена була б наявність води та інші нагальні умови
культурного землекористування, то поряд з громадою, де вона життєва, з'явився
б самостійний заможний селянин, стійкий представник землі...» [1, с. 64].
За планом Столипіна передбачалося видавати пільговий кредит або позику
хліборобам під заставу землі для покупки у поміщиків землі строком на
55,5 років. Була введена Переселенська політика, яка передбачала переселення
безземельних селян на вільні землі на Далекий Схід, в Сибір і на Урал. Держава
брала на себе зобов'язання здійснювати підтримку самих різних прогресивних
агрономічних заходів, здатних підвищити врожайність або привести до
поліпшення якості сільськогосподарської праці.
І, хоча за радянських часів досить скептично ставилися до діяльності
Петра Столипіна [2, с. 92], його реформа дозволила вивести з громади близько
21% селян і значно прискорити процес розшарування селянського суспільства.
В результаті зросла кількість куркулів (тобто, сильних селянських
господарств), а також підвищилася врожайність полів. Збільшення посівних
площ та застосування техніки сприяло зростанню виробництва
сільськогосподарської продукції. Так, у жовтні 1909 року з виробництва та
експорту зерна Росія опинилася на першому місці в світі. І це – після затяжної
економічної кризи початку ХХ століття!
Однак при проведенні реформи були не тільки досягнення, а й недоліки:
переселення селян не принесло очікуваного ефекту, так як половина з них була
змушена повернутися на батьківщину. Крім того, до гострих протиріч між
поміщиками і селянами додалися конфлікти між кулаками і общинниками.
Проте, промисловий розвиток до революції відбувався без жертв, без
ГУЛАГу, без штучно влаштованих розкуркулювань та голодоморів і без
вбивства і пограбування власного народу, а природним шляхом, за допомогою
розумного підприємництва та приватної ініціативи.
І дійсно, ініціативні люди заробляли на селі чималі гроші. Можна було,
взяти кредит, купити техніку і обробляти свою землю, отримуючи доходи.
Техніки в ті роки вистачало – будь-які журнали того часу сповнені рекламою
сільськогосподарської техніки – мотоплугами, молотарками, локомобілями
вітчизняного виробництва. Виробництво зростало щорічно на 2,5% [3, с. 213]
Особливо точно описує цей час генерал Петро Григоренко. Його батько,
Григорій Іванович Григоренко «до самозабуття любив сільське господарство.
Знав його, стежив за досягненнями сільськогосподарського виробництва,
впроваджував нове у своєму господарстві» [4, с. 2]. Григорій Іванович,
напівграмотний селянин, виписував всю доступну літературу з обробки землі і
впроваджував корисне на своїй ділянці. В першу чергу, використовував чорний
пар, тобто, давав землі відпочити. Він був змушений це робити, так як один
виховував трьох синів і повинен був в місцевості ризикового землеробства
збирати хороші врожаї, щоб не голодували діти. Григорію Григоренко
вдавалося збирати хороші врожаї і діти його жодного разу не голодували.
На жаль, прийшовши до влади, більшовики надали забуттю передові
методи роботи на землі. До чого це призвело, відомо. СРСР не міг забезпечити
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своїх громадян продуктами харчування і був змушений закуповувати пшеницю
за кордоном. А краще за інших ілюструє становище сам генерал Григоренко:
«Ось вони, наші успіхи за 45 років Радянської влади. Керівник країни закликає
домогтися в два з половиною рази меншого врожаю, ніж врожай з поля
дореволюційного одноосібника. До цього закликає. А скільки ж, значить,
збираємо ми фактично? Ще рази в два менше! А ті виробляли потоки зерна без
закликів імператора – самотужки. І передовий досвід здобували, і самі його
запроваджували» [4, с. 3].
Таким чином, історія вчить, що інновації повинні підтримуватися владою
не тільки шляхом виділення кредитів, а й наявністю відповідної освіти,
забезпеченням збуту продукції, рівної конкуренції, продуманого розвитку
суспільства і промисловості. В іншому випадку, країна, яка першою підкорила
космос не змогла забезпечити власне населення продуктами харчування та
предметами першої необхідності.
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ВОЛОГИЙ ПОМЕЛ - ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ВИЛУЧЕННЯ
КРОХМАЛЮ З КУКУРУДЗИ
Кулакова О. Л.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
В даний час приблизно 20% річного врожаю кукурудзи використовують
промислові переробники кукурудзи для виробництва різних продуктів, таких як
підсолоджувачі, крохмалі, олії, етанол, корми для тварин. Вологий помел є
переважним методом обробки зерна кукурудзи. Процес вологого помелу
кукурудзи розроблений для отримання максимальної користі та цінності
кожного компонента зерна. Незважаючи на те, що процес вологого помелу є
капіталомістким і потребує високих експлуатаційних витрат, можливість
виробляти широкий спектр продуктів є більш цінною при роботі з
нестабільними ринками. Середня тонна зерна кукурудзи в перерахунку на суху
вагу дає на виході 650 кг крохмалю, 30 кг олії, 50 кг борошна глютену, 270 кг
глютен-кормів.
Індустрія вологого помелу кукурудзи існує понад 175 років. За цей період
у галузі відбулися значні покращення, у тому числі в галузі сепарації,
зневоднення та підвищення енергоефективності. Удосконалення процесів
продовжується і сьогодні. Однак одним лише механічним поділом неможливо
досягти покращень. Інноваційна технологія обробки зерна кукурудзи
ферментами може замінити метод, який використовується переробниками
понад 100 років.
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Зміна динаміки попиту на кукурудзяний крохмаль та протеїни у різних
сферах застосування у харчовій, кормовій та промисловій галузях потребує
більшого упору на гнучкість виробництва та вдосконалення процесів, які
можуть забезпечити кращі виходи та більш високу рентабельність. Традиційні
підприємства з вологого помелу кукурудзу відповідають на цю потребу шляхом
включення у виробничий процес ферментів як засобів для більш дешевого
виробництва крохмалю та протеїнів.
У новому методі ферменти розщеплюють крохмаль та протеїни,
використовуючи під час процесу замочування менше діоксиду сірки. Новий
процес може потенційно знизити витрати та скоротити час, необхідний для
виробництва крохмалю та субпродуктів. Ферментативний метод дозволяє
отримувати навіть більше крохмалю, ніж за звичайного технологічного
процесу.
Перший патент на ферментативний метод отримання крохмалю методом
вологого помелу кукурудзи був поданий доцентом американського державного
університету в Іллінойсі VijaySingh в 2002 році, який для швидкого
розщеплення протеїнів використовував протеази ферменти замість діоксиду
сірки. Невелику кількість SO2 все ще потрібно використовувати для запобігання
мікробного росту на етапі обробки ферментом, але загальні витрати на діоксид
сірки знижено.
Традиційно час замочування кукурудзи у воді із добавкою діоксиду сірки
SO2 займає від 24 до 48 годин. Після цього зерно проходить етап грубого
дроблення, при цьому вилучається зародок для кукурудзяної олії. Для
відділення мезги від крохмалю і протеїнів суспензія, що залишилася, проходить
тонкий помел. Пізніше сепарують крохмаль/протеїни, крохмаль у вигляді
крохмального молочка оцукрюють, перетворюючи його на сиропи або
обробляють шляхом ферментації в різні продукти, типу етанол, лізин, органічні
кислоти, ліпази, протеази та ін. Новий метод включає 6-годинну попередню
обробку кукурудзи. Після замочування кукурудзи у воді протягом 3-х годин
подрібнене сусло обробляється ферментами, далі йдуть звичайні операції
вологого помелу.
На початку 2000-х ферментативний метод викликав широкий інтерес з
боку переробників зерна кукурудзи методом вологого помелу, був
представлений Головним науково-дослідним агентством Міністерства
сільського господарства США [ARS USDA] для ознайомлення з результатами
вчених, проте показав високу результативність лише в лабораторних умовах та
на експериментальних виробництвах, тоді як у виробничій практиці не був
застосований через нижчу економічну ефективність порівняно з традиційною
технологією.
Ця тема отримала новий виток розвитку наприкінці 2010-х. Продовженням
стали дослідження компанії Novozymes TV, які вдосконалили ферментативний
метод вилучення крохмалю з кукурудзи методом вологого помелу,
використовуючи на першому етапі розвитку технології ферменти для
отримання додаткового крохмалю та протеїнів із зерна кукурудзи.
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В даний час Novozymes TV проводить дослідження другого етапу, на
якому планує повернутися до технології, представленої Vijay Singh у 2002 році,
і на своїх сайтах вже заявили про надання біотехнологій для вологого помелу
кукурудзи у найближчому майбутньому.
Джерела та література
1. Jim Core «NewStarch Removal Process Could Change CornWet Milling», 21 лютого
2002 рік. www.ars.usda.gov/news/research-news/2002/new-starch-removal-process-could-changecorn-wet-milling.
2. Вебінар «Howbiotechnologyisshapingcornwetmillsofthefuture». Організатори IBRL,
Novozymes, UniversityofIllinois www.novozymes.tv/video/63137168/how-biotechnology-isshaping-corn-1.

З ДОСВІДУ БОРОТЬБИ УЧЕНИХ З ЕПІЗООТІЯМИ У ТВАРИННИЦТВІ
УКРАЇНИ В РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
Кучер В.І.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Вирішення завдань перспективного розвитку вітчизняної аграрної науки
потребує ґрунтовного, неупередженого вивчення минулого досвіду, діяльність
науково-дослідних установ, досягнення учених-аграріїв, в тому числі й
результатів досліджень у тваринницькій галузі. В даному контексті особливо
важливого значення набуває досвід діяльності тваринницьких науководослідних інститутів, станцій, збереження племінного фонду, відновлення
порідного стада, наукового забезпечення розвитку племінного поголів’я в роки
Другої світової війни.
Відомо, що розвиток тваринництва вирішальним чином залежить від
лікування, а особливо від упередження розповсюдження інфекційних та
інвазійних хвороб. Особливо це було важливо у воєнні та повоєнні роки, коли в
Україні відбувалося масове переміщення усіх видів тварин. Будь-яке масове
переміщення тварин з однієї місцевості в іншу, супроводжується порушенням
режиму утримування, годівлі, поширенням різноманітних пошестей.
Варто зауважити, що після звільнення України більшість інфекційних та
інвазійних захворювань таких як сибірська язва, ящур великої рогатої худоби,
сап, інфекційна анемія коней, чума, холера свиней і птиці, віспа овець, короста
у тварин та інші, починали знову масово поширюватися, захоплюючи великі
території зосередження тварин. Подібне явище спостерігалося і щодо
гемоспоридіозних та гельмінтозних хвороб.
Учені Українського інституту експериментальної ветеринарії (УІЕВ),
очолюваного І. А. Артюхом, приступили до вивчення причин масового
поширення інфекційних хвороб з метою боротьби з ними провели ретельне
епізоотичне обстеження усієї території України з метою виявлення вогнищ,
встановлення і вивчення хвороб, що появилися в останні роки, особливо за
часів німецької окупації.
З метою дослідження теми: «З’ясування епізоотичного становища УРСР у
1944-1946 рр.» в інституті було сформовано групу дослідників з 10 науковців
очолювану заступником директора з наукової роботи, професором
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П. О. Івановим. До складу групи входили кандидати ветеринарних наук
І. М. Дорошко, І. Й. Кулеско, З. О. Кучеренко, К. М. Язикова, та ін. Перед
дослідниками стояло завдання зібрати дані про епізоотії до початку війни,
періоду окупації і розповсюдження заразних захворюваннях тварин після
визволення території України. На основі зібраних матеріалів було
проаналізовано причини виникнення, встановити вогнища інфекційних та
інвазійних захворювань. Результати досліджень стали підставою для
обґрунтування державного плану протиепізоотичних заходів в УРСР.
Структура інституту експериментальної ветеринарії складалася відповідно
до запитів щодо упередження і лікування тварин від інфекційних та інвазійних
хвороб. Існували відділи: захворювання коней, великої рогатої худоби, свиней,
дрібних тварин; мікробіології, патофізіології, протозоології, гельмінтології,
зоогігієни, фармакології, діагностичний відділ. Діяло ряд спеціалізованих
лабораторій: по контролю біопрепаратів, ветхімзахисту тварин, захворювання
бджіл. Працювали: ренгенткабінет, фотокабінет, наукова бібліотека,
лабораторна кухня, віварій, холодильник, експериментальна база.
Функціонували управлінські структури: дирекція, господарська частина,
секретаріат, бухгалтерія.
Варто зазначити, що важливим науковим підрозділом була Вчена рада, до
компетенції якої належало: затвердження тематичних планів досліджень,
розгляд різних наукових питань, підготовка наукових кадрів та підвищення
кваліфікації ветеринарних лікарів, розроблення і затвердження правил роботи
інституту і визначення перспектив його діяльності, обговорення наукових
доповідей з питань ветеринарії, розгляду і рекомендації кандидатур на посади
працівників інституту, аспірантуру, керівників баз та опорних пунктів.
На засіданнях Вченої ради заслуховувалися і обговорювалися звіти за
результатами наукових досліджень, виносилися рішення щодо їх апробації і
упровадження у практику тваринницької галузі. Розглядалися питання на
представлення до захисту кандидатських і докторських дисертацій,
затверджувалися інститутські індивідуальні плани працівників, аспірантів та
виробничі плани експериментальної бази.
В умовах відбудови розвитку тваринницької галузі учені, допоміжнотехнічний персонал, фахівці інституту експериментальної ветеринарії, інших
ветеринарних установ чимало зробили для виявлення різних хвороб, лікування і
запобігання їх розповсюдження. В умовах руйнації сільського господарства,
недостатньої кількості лікувальних засобів, вони робили все від них залежне,
щоб запобігти масовій загибелі тварин усіх видів і порід, розробляли комплекси
найбільш ефективних оздоровчих заходів. Особливо важливо було запобігти
загибелі племінного поголів’я як важливого чинника поліпшення порід
продуктивних тварин усіх видів.
Джерела та література
1. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО
України). Ф. 27, Оп. 18, Спр. 6275, арк. 5.
2. Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у 1940-1946 роках: зб.
док. і матеріалів / уклад.: М. В. Присяжнюк, В. А. Вергунов, В. І. Кучер та ін.; за ред.
М. В. Присяжнюка. Київ : Нілан-ЛТД, 2012. С. 259–261.
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ПОЧАТОК ТВОРЧОГО ШЛЯХУ К.Г. ТЕЛЕШЕКА (1894–1977) І
СТАНОВЛЕННЯ УНДІ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мазна О. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Становлення особистості Кирила Георгійовича Телешека як ученого
розпочалося під час навчання на економічному факультеті Харківського
інституту народного господарства (ХІНГ) у 1924–1928 рр. Діяльність вищого
економічного навчального закладу тоді охоплювала і науково-дослідну роботу з
таких проблем як от: «Світове господарство», «Народне господарство України
під час війни і революції», «Економіка сільського господарства» та ін. [1] З
метою вивчення проблем Донецького басейну при ХІНГ функціонував окремий
кабінет як структурний підрозділ. Отримавши певні навики дослідницького
пошуку, К.Г. Телешек вступив до аспірантури на кафедру прикладної економіки,
де спочатку працював асистентом, а після отримання вченого звання – доцентом.
З 1930 р. молодий учений розпочинає працювати за сумісництвом у
новоствореному Українському науково-дослідному інституті (УНДІ) економіки
сільського господарства (нині – Національний науковий центр «Інститут
аграрної економіки») Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук
(ВУАСГН) (м. Харків) (нині – Національна академія аграрних наук України).
Заснований у 1928 р. для наукового обслуговування Наркомзему УСРР, УНДІ
економіки сільського господарства здійснював науково-консультативну
державну, кооперативну й громадську діяльність з проблем організації
сільськогосподарського виробництва [2, с. 281].
Установа пройшла нелегкий шлях становлення, участь у якому взяв
молодий фахівець К.Г. Телешек. Їхні так би мовити сходження відбувались
одночасно і припали на складний, суперечливий період розвитку сільського
господарства та й країни загалом.
Положення про Інститут було затверджено 3 жовтня 1928 р. НКЗС УСРР.
Штат інституту складав 44 особи (20 старших і 24 молодших наукових
співробітників) з урахуванням того, що його доукомплектування
відбуватиметься за рахунок відкриття кафедр і кабінетів відповідно до
фінансових й організаційних можливостей [3]. Директором інституту
затверджено професора М.М. Кажанова, заступником – професора
А.М. Сліпанського. На установу покладалися завдання щодо вивчення
продуктивних сил сільського господарства, організації соціально-економічних
взаємозв’язків, розроблення організаційно-виробничих типів функціонування
галузі та її подальшого розвитку.
Інститут сформував структуру наступними кафедрами: економіки
сільського господарства; усуспільнення з трьома кабінетами (кооперації,
колективізації та радянських господарств); індустріалізації з кабінетом
Дніпрельстану; організації сільського господарства з кабінетом методики
агрикультурної роботи; економіки землевпорядження з кабінетом меліорації;
аграрної політики. Комплектування наукового потенціалу інституту дещо
ускладнювалося через невелику кількість наявних фахівців економічного
профілю і, особливо, орієнтованих у свої роботі на державну форму власності.
204

Розгортання роботи кафедр, а особливо організація експедиційних досліджень
вимагали залучення великого тимчасового статистичного апарату. Загалом,
кадрове питання в установі вважалося найгострішим, яке певним чином
лімітувало роботу.
Поставлені перед установою завдання намагалися виконувати за
допомогою дослідження продуктивних сил сільського господарства й
визначення шляхів їхнього розвитку. Організовували експедиційні дослідження
з метою вивчення стану сільського господарства в цілому або окремих його
галузей та районів. Проводили дослідження для розв’язання теоретичних і
практичних економічних проблем як з власної ініціативи, так і за дорученням
зацікавлених відомств, виробничих та інших установ і організацій. Також
організовувалися допоміжні заклади для вдосконалення існуючих і
опрацювання нових методів, норм наукової організації праці в сільському
господарстві та визначення її економічної ефективності.
Долучення К.Г. Телешека до зазначених завдань знайшло відображення в
опублікованій першій праці – розділ «Садівництво» у виданні «Баланс праці в
сільському господарстві» (1931). Учений бере участь та опрацьовує результати
експедиції Всесоюзного науково-дослідного інституту плодоягідного
господарства («Перспективи розвитку плодівництва Казахстану»). З 1932 р. вже
працює за основним місцем роботи на посаді старшого наукового співробітника
УНДІ економіки сільського господарства ВУАСГН (до 1936 р.) [4, арк. 8].
У цей період учений бере участь у чотирьох комплексних наукових
експедиціях, а саме: а) до Казахстану щодо вивчення перспектив розвитку
плодівництва (1931); б) у райони Нижньодніпровських пісків з метою розробки
генерального плану їх освоєння (1932); в) на Донбас для складання плану
розвитку плодоовочевого господарства, вивчення приміських зон (1933); г) у
Запорізький район для складання плану розвитку сільського господарства у
зв’язку з електрифікацією (1935). За результатами проведених в експедиціях
досліджень К.Г. Телешек опрацював науково обґрунтовані проекти, які
отримали схвалення Держплану та Міністерства сільського господарства УРСР.
Також учений опублікував наукові праці: «Плодоовочеве господарство
Харківської приміської зони в другу п’ятирічку» (1932), «Нижньо-Дніпровські
піски на службу» (1934), «Чергові завдання плодоягідного виробництва в
УСРР» (1934) та ін.
За доволі короткий термін державні органи вносили суттєві корективи в
діяльність УНДІ економіки сільського господарства аж до його ліквідації у
1936 р. К.Г. Телешек переїжджає працювати в Херсонську область – обіймає
посаду заступника директора з наукової частини Цюрупинської дослідницької
станції. Установа займалась розробкою та впровадженням принципів науково
обґрунтованого господарського освоєння Нижньодніпровських піщаних
масивів. І це наступна сторінка творчого літопису професора К.Г. Телешека.
Джерела та література
1. Михайличенко Д.Ю., Єрмаченко В.Є., Сахно О.А. Нариси з історії Харківського
національного економічного університету : монографія / під заг. ред. В.С. Пономаренка.
Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 326 с.
205
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ДО ІСТОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ: ПРОФЕСОР
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Д. І. КАЧЕНОВСЬКИЙ
Малютіна О. К.
Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків)
У середині ХІХ ст. в Російській імперії юридична освіта перебувала на
стадії становлення. Біля витоків вітчизняного правознавства стояв професор
Харківського
імператорського
університету
Дмитро
Іванович
Каченовський(1827-1872). Вчений-правознавець народився 8 грудня 1827 р.,
помер від сухот 30 грудня 1872 р., проживши коротке, але творчо насичене
життя. На деякий час його ім'я незаслужено було забуто, проте 19 жовтня
1902 р. на зборах Харківського юридичного товариства (далі ХЮТ) з ініціативи
голови М. А. Гредескула було ухвалено рішення присвятити одне із засідань
30-й річниці смерті професора.
Заходи з організації затягнулися на рік і урочисте засідання відбулося
22 листопада 1903 року. Воно мало академічний характер і, за словами
очевидців, пройшло «в атмосфері наснаги», залишивши відбиток «святкового
акорду серед буденних вражень» [c. XII]. За підсумками виконаної роботи
Товариство опублікувало збірку пам'яті Д. І. Каченовського, куди увійшли
промови, що пролунали на урочистому засіданні. Крім того, друкарня Петрова
за бажанням замовника (ХЮТ), виконала її оформлення та забезпечила високу
якість друку, використовуючи новий шрифт та спеціальний папір.
Аналіз матеріалів збірки дозволяє охарактеризувати особистість вченого,
його педагогічну діяльність, які мали помітний вплив на формування
громадянської та соціальної позиції молодого покоління, яке навчалося в
Харківському університеті в епоху Великих реформ, а також оцінити внесок
вченого у розвиток вітчизняної юриспруденції.
На урочистому засіданні було заслухано доповідачів від усіх (чотирьох)
факультетів університету: юридичний факультет представляли професори
В. О. Ястржембський та М. А. Фатєєв, історичний – професор М. Ф. Сумцов,
медичний – професор Л. Л. Гіршман, математичний – професор О. П. Шимков.
Як зауважив у вступному слові М. А. Гредескул, такий збіг глибоко
символічний, тому що відображав масштаб особистості Д. І. Каченовського,
його значення для розвитку науки та Харківського університету.
Крім того, Максим Максимович Ковалевський – вчений європейського
масштабу, професор Московського університету, почесний член Харківського
юридичного товариства, колишній студент Д. І. Каченовського, проживаючи за
кордоном, передав спогади, спеціально написані на згадку про вчителя.
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Розквіт наукової та педагогічної діяльності вченого припадав на кінець 50х – початок 60-х років ХІХ ст. Свої праці він публікував не лише у вітчизняних,
але й закордонних виданнях.
З 1859 р. професор почав читати дисципліну «Державне право
європейських держав». Апробація курсу стала можливою завдяки приходу до
влади імператора Олександра ІІ. Напередодні Великих реформ 60-х рр., коли
долю назрілих перетворень ще не було визначено, необхідність і своєчасність
предмета багатьма ставилися під сумнів. Питання, що вимагали уваги, слід
було поставити на порядок денний. Крім того, потрібно було розробляти
наукову та методологічну базу нового курсу: повна відсутність перекладної та
вітчизняної літератури була зумовлена специфікою російської імперської
політичної системи. Д. І. Каченовський практично став одним із
першопрохідників у цьому напрямі, самостійно роблячи переклади поодиноких
іноземних монографій. «Отже сама наукова діяльність Каченовского тоді була
громадянським подвигом», – підкреслював В. О. Ястржембський у доповіді
«Д. І. Каченовський, як учений та викладач» [1, c. 6].
Призначення науки Д. І. Каченовський бачив не лише в абстрактних
теоретичних дослідженнях, а й у практичній площині, у тому числі, у пошуку
відповідей на «запити державного життя» з метою її покращення [1, c. 52].
Сучасники, згадуючи Д. І. Каченовського, неодноразово наголошували на
різнобічності його наукових інтересів. Юрист, історик культури, дослідник
соціальних наук, які тоді чіткого визначення ще не мали, а згодом почали
іменуватися політологія і соціологія.
У той час, коли розвиток освіти визначався уварівською тріадою
«православ'я, самодержавство, народність» Д. І. Каченовський, через призму
історичних аналогій та зарубіжного досвіду давав вихід на найактуальніші та
болючі питання сучасності. В той час коли тема скасування кріпацтва
обговорювалася лише на найвищому рівні в Таємному комітеті, у своїх лекціях
Д. І. Каченовський приділяв пильну увагу темі работоргівлі та боротьбі
європейських держав, у тому числі й Росії, із цим ганебним явищем. Не кажучи
ні слова про необхідність ліквідації кріпосного права, він впливав на
формування світогляду студентської молоді, готуючи та формуючи
інтелектуальне середовище для вирішення цього питання. Навіть набув
репутації червоного та соціаліста. Слухачі Каченовського, постійні відвідувачі
його «субот» згодом брали участь у комітетах з поліпшення побуту селян, які
почали діяти 1858 р. [1, c. 78].
Західник, гуманіст і водночас гарячий патріот, вірив у універсальність
культури, необхідність подолання відсталості Росії. Відсутність правової
культури, архаїчність сприймав як пережитки, вже відкинуті передовими
народами. Підтримував звільнення селян від кріпацької залежності, судову
реформу, організацію місцевого самоврядування.
Джерела та література
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСНУВАННЯ ШКОЛИ ТЕОРЕТИЧНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІТ-ІННОВАЦІЙ ДЛЯ
НАГАЛЬНИХ ПОТРЕБ ЛЮДСТВА
Милостян К. О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Сьогодні кожен з нас, повсякденно може спостерігати у своєму житті
стрімкий розвиток технологічного прогресу, який проявляється у всіх сферах
нашого життя: чи то побут, чи професійна діяльність, чи то навчання, медицина
тощо. Ми вже не уявляємо свого життя без смартфона, комп’ютера,
високоавтоматизованих процесів будь-якого виробництва, сучасних медичних
діагностик, телекомунікацій і т. і. На цей технологічний прогрес мало
впливають геополітичні, економічні чи інші чинники, оскільки він чимось
нагадує ефект «снігової лавини». На щастя, наука, як і культура, і мистецтво
завжди була тим, що єднає і дозволяє бути частиною, безпосереднім учасником,
навіть, творцем глобального інноваційного розвитку, про що свідчить світове
визнання наших науковців, інколи всупереч не визнанню на батьківщині.
Однією з таких науковців, значення наукового внеску якої, знівельовано з
незрозумілих причин, як і багато іншого на пострадянському просторі. Це
вчена-кібернетикиня Катерина Логвинівна Ющенко, чий портрет з
промовистим підписом «советский пионер програмирования» висить при вході
до галереї програмістів Національного музею обчислюваної техніки
Великобританії в Блетчлі-парку. Саме у стінах цього музею під час Другої
світової війни розташовувався головний британський шифрувальний підрозділ
– Урядова школа кодів і шифрів, а також була спланована і проведена операція
«Ультра» за участі найвідомішого криптографа сучасності Алана Тюрінга, який
розробив низку методів зламу, а також теоретичну базу для електронномеханічної машини «Бомба», за допомогою якої було зламано німецький
шифратор «Енігма». Тюрінгу ми завдячуємо, в певному сенсі, винаходу
першого «справжнього» комп’ютера, оскільки саме він довів існування
універсальної алгоритмічної машини, здатної розв’язувати будь-які
алгоритмічно розв’язні задачі та сформулював поняття «повноти за Тюрінгом»
– системи алгоритмів та пристроїв для розв’язання таких задач.
Технологічний прорив, починаючи з 30-х років минулого століття,
звичайно, був зумовлений початком Першої, а згодом і Другої світової війни.
Зрозуміло, що всі технологічні інновації були спрямовані на вирішення
військових потреб, проте, саме цьому ми завдячуймо виникненню у Європі і за
океаном спочатку механічних арифметичних пристроїв – арифмометрів, а
згодом «справжніх» комп’ютерів, що відповідали «принципам повноти за
Тюрінгом». Першою такою машиною в континентальній Європі вважається
розроблена в Києві у 1950 р. під керівництвом С. О. Лебедєва Мала електроннообчислювальна машина «МЕОМ». Саме це послужило імпульсом у створенні
засад теорії програмування та створення першого транслятора високого рівня
алгоритмічного запису у машинний код.
Наука завжди відповідала запитам інтересів держави. Так і тоді, на початку
60-х років, почав зароджувавсь такий стратегічно важливий напрямок, як
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космонавтика. Почалось проведення наукових розробок для будівництва
супутників. Слід зазначити, що розвиток високих технологій в СРСР не
відбувався відокремленню від усього світу, а повністю відповідав усім світовим
тенденціям в тогочасній науці і техніці, навіть випереджав їх. Космічна галузь
потребувала значних ресурсів для складних математичних розрахунків, які
можна було оптимізувати лише шляхом використання лічильно-аналітичних
машин. З цією метою Академією наук України було закуплено техніку і
облаштовано обчислювальну лабораторію, керівником якої стала Катерина
Логвинівна Ющенко, жінка-математикиня, яка першою навчилася складати
комп’ютерні програми та використовувати їх для обробки масивів даних.
С. О. Лебедєва також разом з його лабораторією було залучено до цього
проєкту. У процесі комп’ютерних розрахунків з'ясувалося, що обмеженість
апаратних засобів, таких як внутрішня пам'ять, низька швидкодія, періодичні
перебої в роботі та інше спонукало науковців відмовитись від написання
машинозорієнтованого коду та шукати засоби використання внутрішньої мови
комп'ютера. Так виникла потреба у розробці мови програмування «високого
рівня» і виникла проблема створення відповідного транслятора для кращої
взаємодії людини з комп'ютером.
До створення Першої у світі мови програмування високого рівня –
«Адресної мови», також був залучений професор Київського університету
Л. І. Калужнін, який запропонував формальний апарат граф-схем програм. Були
використанні напрацювання й інших радянських вчених-математиків,
наприклад, А. А. Ляпунова, який запропонував використати операторній метод
у розробці синтаксису. Таким чином Київ став осередком розвитку
теоретичного програмування, в наслідок чого у 1955 році В. С. Королюком і
К. Л. Ющенко було розроблено мову програмування високого рівня, яка
повністю відповідала загальним принципам роботи комп'ютера – адресність і
програмне управління. Винайшовши зручну систему понять для опису
архітектури комп'ютера та його системи команд, автори ввели в «Адресну
мову» засоби маніпулювання адресами другого рангу.
Саме створення «Адресної мови» стало першим фундаментальним
досягненням наукової школи теоретичного програмування, випередивши
розроблену під керівництвом Джона Безуса в корпорації IBM у 1958 р. мову
Фортран, а також мову Кобол (1959 р.) і Алгол (1960 р.).
У 1961 році К. Л. Ющеко спільно з Б. В. Гнєденко та В. С. Королюком
написала перший у СРСР підручник з програмування «Елементи
програмування». Книга перевидавалася, а згодом була перекладена і видна
французькою й угорською мовами.
Київська школа теоретичного програмування стала відомою далеко за
межами Радянського Союзу.
Джерела та література
1. Войтко А. Вона написала майбутнє (до 100-річчя від дня народження Катерини
Ющенко, авторки першої в світі мови програмування високого рівня. Дзеркало тижня. 2019.
Вип. 49 (6 грудня).
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2. Онопрієнко В. І. Ющенко Катерина Логвинівна. Енциклопедія історії України :
у 10 т. / редкол.: Смолій В. А. (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України.
Київ: Наукова думка, 2013. Т. 10: Т – Я. С. 712.
3. Перевозчикова О. Л. Катерина Ющенко – видатна вчена, математик, кібернетик.
Українки в історії / За заг. ред. Борисенка В. Київ: Либідь, 2004. 328 с.
4. Ющенко Юрій Катерина Логвинівна Ющенко – винахідниця Pointers. Світ. 2021.
Вип. 5 (6 лютого).

М. П. КЮВІЛЬЄ – НЕВІСТКА КНЯЗЯ С. О. КУДАШЕВА (1872–1917), ЩО
ПРОСЛАВИЛА ЇХ РІД
Милостян Ю. Г.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
З історії відомо, що в когорті славетних родів, які своїми благими діяннями
в ім’я майбутнього прославляли українські землі, навіть у світовому вимірі,
достойне місце займають Кудашеви. Деякі історики вважають, що свій початок
вони ведуть чи не від Чингісхана і за багато віків об‘єдналися через сімейні
пута практично з усіма не менш іменитими й не тільки в країні, на кшталт
Кочубеїв, Скоропадських та інших. Серед усіх них і особливо тих, що успішно
репрезентувалися на культурно-просвітницькій ниві слід виділити князя Сергія
Олександровича Кудашева (1872-1917). Серед його пращурів – брат його діда –
генерал-майор М.Д. Кудашев, герой Вітчизняної війни 1812 р. та зять
фельдмаршала М.І. Кутузова. Одна з тіток стала матір’ю видатного
вітчизняного філософа М. Бердяєва. А хто не пам’ятає авторку знаменитої
новорічної зимової пісні «В лісі народилася ялинка» Р.А. Кудашеву? Це
стосується тільки батьківської лінії.
У вітчизняну історію князь С.О. Кудашев увійшов як екстраординарний
професор Київського політехнічного інституту Імператора Олександра II, що
28.05.1910 р. в Києві першим підняв у небо літак власної конструкції. Як
виявилося насамперед історичними розвідками академіка В.А. Вергунова, не
меншими виявились його звитяги для потреб аграрної науки з напрямів:
агрономія, агрохімія, загальне землеробство та аграрної економіки. Після
від’їзду його з Києва, наприкінці 1910 року, подальша творча доля його
потребує подальшого вивчення. Певною мірою його авіаційні уподобання
продовжив його єдиний син Сергій, що в 1916 році одружується з, як виявилось
згодом, неоднозначній особистості Марії (Майї) Павлівні Кювільє, що
народилась 8(20) 05.1895 р. Вона була позашлюбною дитиною росіянина та
француженки. До 1902 року виховувалась в родичів матері у Франції. Після
повернення до Санкт-Петербурга навчається на знаменитих Вищих жіночих
курсах. Товаришує з Анастасією та Мариною Цвєтаєвими, Сергієм та Вірою
Ефронами, а також цілою плеядою видатних поетів та письменників серед яких
слід згадати М. Волошина, І. Еренбурга, Б. Пастернака, О. Мандельштама та
інших. Її поезія на російській й особливо французькій мовах має власного
читача. Після загибелі чоловіка в 1916 р. разом з єдиним сином Сергієм шукає
своє місце в буремному, сповненому усілякими негараздами повоєнному житті
післяреволюційної Росії. Зрештою після праці в Державній академії художніх
наук під керівництвом П. Когана та співпраці з самим М. Горьким життя зведе
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її в серпні 1929 р. із видатним французьким письменником Роменом Ролланом.
Вона стає його Музою до кінця земного життя 30.12.1944 р., до речі, як княжна
М.П. Кудашева. Готує до видання його повну збірку творів, що розійшлися
багатотисячним накладом не тільки в Росії. Під час відвідування разом із
чоловіком СРСР в червні-липні 1935 р. відвідує й Київ. Завдячуючи зверненню
Р. Роллана, яке підготувала М.П. Кудашева, ми й досі маємо змогу милуватись
Софіївським собором. Його радянські атеїсти планували підірвати як Храм
Христа Спасителя в Москві. Не стало М.П. Кудашевої 22.04.1985р. Вона
похована разом з чоловіком на цвинтарі в м. Кламсі, що в департаменті Ньєвр
(Франція).
Джерела та література
1. Екстраординарний професор Кудашев Олександр Сергійович (1872–1917) :
біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1900−1908 рр. / НААН, ННСГБ ; уклад. і наук. ред.
В. А. Вергунов. Київ 2017. 210 с. (Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни» ; кн. 9).
2. Милостян Ю. Г. Формування науково-освітнього світогляду вітчизняного
педагога, вченого-аграрія, зачинателя літакобудування князя О.С. Кудашева (1872 – 1895
рр.) / Ю. Г. Милостян. Історія науки і біографістика. 2018. Вип. 2. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2018_2_15.
3. Самородов В. М. Кудашев Володимир Олександрович. Енциклопедія Сучасної
України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г.
Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН
України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=569 (дата звернення :
01.11.2021).

ПРОФЕСОР В.І. АЛЬБІЦЬКИЙ – ОДИН ІЗ ФУНДАТОРІВ
ПРОЦЕСУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Панасюк А. О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Головним завданням сучасної біографістики є дослідження історіографії,
методології та проблематики джерелознавства на складання біографії, а також,
вивчення професійних біографій і наукової спадщини невідомих до цього часу
широкому загалу вчених та організаторів науки. В історії механічної та
гідравлічної наук маловивченою залишається постать заслуженого професора
Харківського технологічного інституту, інженера-технолога та педагога,
вченого у галузі гідравліки та гідротехніки (у тому числі аграрної) – Василя
Івановича Альбіцького (1850 – 1926(?) рр.).
Ім’я В.І. Альбіцького, в основному, згадується у працях з історії
становлення та розвитку Харківського технологічного інституту (ХТІ) (наразі –
Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний
інститут») [3–4], або у довідкових виданнях [1], але ці публікації присвяченні
не науковій діяльності вченого, а конфлікту між ним і студентами , що мав
місце у 1906 р. через його промонархічні погляди. На сьогоднішній день
єдиною публікацією, спеціально присвяченою постаті В.І. Альбіцького, є стаття
М.В. Гутник [2].
211

Народився майбутній інженер-технолог 19 березня 1850 р. у м. Меленки
Володимирської губернії, в родині священника. Між тим, попри духовний сан
батька, в родині навряд чи культивувалася теологія, оскільки старший брат В.І.
Альбіцького – Іван також не обрав церковної служби, а став доволі відомим на
той час поетом. Тим не менш, середню освіту В.І. Альбіцький здобув у
Володимирській духовній семінарії, в яку вступив 1860 р., однак вищу – на
механічному відділенні Санкт-Петербурзького технологічного інституту, де
навчався в 1871–1877 рр. У 1882 р. В.І. Альбіцький захищає в СанктПетербурзькому Імператорському університеті дисертацію і затверджується у
вченому ступені кандидата фізико-математичних наук.
Навесні 1885 р., коли у м. Харкові було відкрито технологічний інститут
(ХТІ), міністром народної освіти В.І. Альбіцького переведено на службу до
цього новоствореного закладу. З 11 жовтня 1885 р. вчений розпочав викладання
лекцій з графічної статики, а з 9 серпня 1886 р. В.І. Альбіцького призначено
професором кафедри механіки [2]. У 1893–1896 рр. учений в якості приватдоцента читав у цьому виші лекції з практичної механіки. В 1903 р. він був
обраний до правління Харківського відділу «Русского собрания» проте, через
діяльність в цій монархічній спілці неодноразово піддавався бойкоту з боку
ліберального студентства.
У 1903–1909 рр., паралельно роботі в ХТІ, В.І. Альбіцький керував
спорудженням турбінних установок на гідроелектростанціях у Волинській та
Харківській губерніях. Крім того, він займався будівництвом розбірної
шпунтової
греблі
при
фабриці
Товариства
Нікольської
мануфактури С. Морозова у Володимирській губернії; працював над двома
проектами гідротурбін для енергозабезпечення маєтків графа І.І. ВоронцоваДашкова у Саратовській і Волинській губерніях. За його керівництва на річці
Псьол, поблизу Лебедина у маєтку Д.Г. Фігуровського побудовано велику
шпунтову водоспускну греблю, де науковець досліджував вплив турбіни на ці
греблі при уведенні в експлуатацію крупчастого млину, сукновальні,
просорушки й обдиральних машин [2].
Однією з найбільших заслуг В.І. Альбіцького є заснування у 1909 р.
кабінету прикладної механіки на кафедрі гідравліки, пізніше він
трансформувався в потужну гідравлічну лабораторію, очільником якої учений
був протягом 1909–1913 рр. В.І. Альбіцький, отримав захисні сертифікати
(патенти) на свої винаходи від російського, німецького, французького
урядів (1910-1911). У 1913 році він був направлений на з'їзд натуралістів і
лікарів, що проходив в Тифлісі, та на Водний конгрес у Ризі [1]. Для
забезпечення курсів, що викладалися студентам ХПТІ, навчальною літературою
В.І. Альбіцький видав друком «Ручные насосы, их устройство и
проектирование» (Харьков, 1886); «Приложение графического метода к
неразрезанным балкам, лежащим на многих опорах» (СПб., 1886); «Винтовое
зацепление, расчет его и вычерчивание» (СПб., 1888); «Болтовое скрепление,
расчет его и вычерчивание» (СПб., 1888); «Цилиндрические зубчатые колеса,
их расчет и вычерчивание» (СПб., 1888); «Конические зубчатые колеса, их
расчет и вычерчивание» (СПб., 1888); «Водяные двигатели» (Харьков, 1889);
«Определение чисел зубьев в круглых цилиндрических зубчатых
212

колесах» (Харьков, 1892); та інші. Тобто за короткий термін професор
В.І. Альбіцький розробив не лише програми окремих курсів, але й підготував
необхідне навчально-методичне забезпечення [2].
В листопаді 1913 р. В.І Альбіцький залишає пост завідувача лабораторією
через монархічні погляди професора, які стали причиною його звільнення з
Харківського технологічного інституту. Подальша практична діяльність на
сьогодні залишається висвітленою фрагментарно. Відомо, що після 1917 р. –
консультант з будівництва Дніпровської ГЕС при цивільному званні дійсного
державного радника. За відмінне і сумлінне служіння Російській імперії
В.І. Альбіцький був нагороджений орденом Святого Станіслава І ступеня,
святого Володимира ІІІ ступеня і святої Анни ІІ ступеня [1]. Невідомою
залишається причина та дата смерті професора, а також, місце поховання,
оскільки після 1917 р. не має жодних згадок про його життєвий і творчий шлях,
також маловивченою є наукова спадщина В.І. Альбіцького та її цінність для
сучасних наук.
Враховуючи науковий доробок професора В.І. Альбіцького, неоцінена
значущість якого проявлена, насамперед, в створенні методик розрахунків
гідравлічних турбін, проектування гідротехнічних споруд та чисток
трубопроводів, можна стверджувати, що його ім’я слід віднести до пантеону
видатних учених-механіків Харківського технологічного інституту кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Тож, зважаючи на дуже низький ступінь досліджуваності
творчого шляху В.І. Альбіцького, його діяльність як інженера, педагога та
вченого в галузях турбінобудування, гідравліки та гідротехніки вимагає
ретельного вивчення в межах відтворення реальної історії розвитку вітчизняної
науки і техніки.
Джерела та література:
1. Альбіцький
Василь
Іванович
URL:
http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%90.html
2. Гутник М. В. Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений
Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916). Історія
науки і біографістика: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. URL:
http://inb.dnsgb.com.ua/2018-2/07.pdf
3. Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского технологического института в
конце ХІХ – начале ХХ веков. Харьков: НТУ «ХПІ», 2016. 264 с.
4. Харьковский политехнический институт. 1885–1985. История развития / отв. ред.
Н. Ф. Киркач. Харьков: Вища школа, 1985. 224 с.

ДІЯЛЬНІСТЬ В. Г. АВЕРІНА В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Пархоменко В. В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
В.Г. Аверін (1885-1955) – маловідомий вчений, який значну частину своїх
досліджень присвятив шкідникам сільського господарства та боротьбі з ними, а
саме 32 % своїх опублікованих праць [3].
Ще у студентські роки (1911 р.), навчаючись в Імператорському
Харківському університеті, В.Г. Аверін розпочав працювати в ентомологічному
бюро Харківської губернської земської управи (ХГЗУ), а згодом (з лютого
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1913 р. і до листопада 1919) обіймав посаду завідувача ентомологічного бюро
ХГЗУ. За його керування бюро надали приміщення і розширили штат [2]. Одним
із найбільших наукових досягнень В.Г. Аверіна в цей період стало створення і
редагування першого в Україні періодичного журналу про шкідників сільського
господарства – «Бюлетень про шкідників сільського господарства та заходи
боротьби з ними», який виходив у 1913–1916 рр. (рис. 1а).
Через вісім років праці в ХГЗУ (в 1919) В.Г. Аверін написав ґрунтовну
працю про шкідників сільського господарства – «Найважливіші шкідники
сільського господарства та заходи боротьби з ними» [1]. Це одна з перших у
Лівобережній Україні фундаментальних праць у цій галузі, в якій надано
детальну інформацію та методи боротьби з низкою масових видів комах
(рис. 1б).

а

б
в
Титульні сторінки монографії В.Г. Аверіна (1919 рр.) (а) та журналів, які він редагував (1915 та
1925) (б, в)

У 1920-ті рр. В.Г. Аверін продовжував працювати завідувачем ХГЗУ, яку
з часом перейменували на Станцію захисту рослин, а згодом – на Відділ
захисту рослин Наркомзему УРСР. Вчений спочатку керував моніторингом
шкідників сільського господарства та боротьбу з ними в губернському, а
потім у всеукраїнському масштабі. В середині 1920-х рр. В.Г. Аверін
започаткував видання журналу «Захист рослин» (1925–1928) і був його
редактором (рис. 1в). Як зазначав вчений, цей журнал створили щоб об’єднати
практиків та науковців у сфері захисту рослин на Україні [2].
Серед найбільших досягнень В.Г. Аверіна в 1920-ті роки відмітимо
створення методу ілюстрації місць масового розмноження шкідників за
допомогою концентричних ізобіот, дослідження шкідників архівів, створення
разом з О.О. Мігуліним служби сигналізації і прогнозу шкідників, проведення
першої в Україні боротьби з італійським прусом за допомогою авіації,
пропагування біологічного методу боротьби з шкідливими комахами тощо [2, 3].
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Окрім того, В.Г. Аверін як голова з’їзду або член президії провів низку
всеукраїнських і всеросійських з’їздів із захисту рослин, нарад Цукротресту
стосовно методів боротьби з шкідниками [2].
В кінці 1920-х В.Г. Аверін перейшов на викладацьку діяльність до ХСГІ
через скорочення ВІЗРО та створення Всесоюзного об’єднання боротьби з
сільськогосподарськими шкідниками. Згодом він був призначений завідувачем
кафедри ентомології на посаді професора і працював там до останніх днів
життя [2].
У 1930-ті рр. через сталінські репресії арештували більшість колег
В.Г. Аверіна (В.В. Станчинського, С.І. Медведєва, О.А. Янату, Остапа Вишню
та ін.), а також брата – Всеволода (відомий художник-анімалист) [3].
Після цих подій В.Г. Аверін майже полишив науку – в 1920-х роках він
опублікував 219 праць, а в 1930-х – 28, тобто майже в 10 разів менше.
У 1940-ві та 50-ті рр. В.Г. Аверін також майже не публікувався (написав 23
публікації, з них 13 – присвячені шкідникам). В особовій справі зазначено, що
вчений активно займався написанням монографії «Сільськогосподарська
орнітологія», над якою працював до останніх років життя, проте не встиг
завершити.
Хоча
в
багатьох
документах
В.Г. Аверін
згадується
як
висококваліфікований науковець і викладач, але низка звинувачень у період
сталінських репресій залишилася за ним впродовж існування комуністичного
режиму, насамперед дотичність до репресованих колег та ймовірність участі в
асканійській контрреволюційній організації, через що його ім’я залишилося
замовчуваним на довгі десятиліття.
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ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Паук В. В.
ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» (м. Харків)
Наука, освіта й бізнес є провідними складовими інноваційної системи, що
безпосередньо беруть участь у процесі виробництва та комерціалізації
інновацій і знань, що уможливлює використання інтелектуального ресурсу як
чинника економічного розвитку та зростання вартості бізнесу.
Загальна ефективність інноваційного процесу в державі визначається
напрямами та структурою взаємодії його учасників. Конкурентоспроможність
будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму
залежить від рівня професійної підготовки кадрів в закладах професійної
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(професійно-технічної) освіти. Головним завданням сучасного професійнотехнічного навчання в умовах стрімких змін, що відбуваються у світі, є
підготовка кваліфікованих робітників, здатних до самореалізації, швидкого
реагування до потреб ринку праці, активна участь у соціально-економічних і
культурних процесах країни та світу. Особливо це стосується підготовки
кваліфікованих робітників для підприємств малого та середнього бізнесу.
Ринкова економіка висуває підвищені вимоги до якості підготовки робітників,
їх освітнього, професійного та кваліфікаційного рівнів, зростання їхньої
мобільності, професіоналізму.
Система професійної освіти відіграє важливу роль для інноваційної
економіки, оскільки саме освіта формує так званий «кадровий каркас»
економіки. У силу цього, створення інноваційного середовища обумовлює
значні зміни в системі професійної освіти, спрямовані на підвищення якості
надаваних освітніх послуг, формування різних форм перепідготовки та
підвищення кваліфікації, вироблення як практичних, так і дослідницьких
компетенцій випускників, здатних створювати інноваційні продукти.
Інтеграція бізнесу, науки й освіти є важливим фактором розвитку всього
суспільства. Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і
часове поєднання навчання у навчальному закладі та стажування на
підприємствах. Згідно з цим принципом навчання, учні виконують виробничі
завдання, складають кваліфікаційні іспити, а фахівці, що працюють на
підприємствах, беруть активну участь у формуванні переліку предметів та
змісту і структури навчальних програм у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти (ЗП(ПТ)О).
Очікувані можливості щодо зайнятості, достатні заробітки, продуктивна
зайнятість та конкурентоспроможність майбутнього випускника закладу
професійної (професійно-технічної) освіти залежить від якісної освіти, яка
забезпечує професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну
спрямованість молодої людини, формує здатність задовольняти духовні й
матеріальні потреби особисті і суспільства
Однією з перспективних та водночас стратегічно важливих технологій
організації навчального процесу підготовки кваліфікованих робітників для
підприємств малого та середнього бізнесу є дуальна система навчання, суть
якої полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на
підприємстві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку
теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом,
але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств
малого та середнього бізнесу.
Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою
професійною орієнтацією та наступним працевлаштуванням. Учні за дуальною
системою рано набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички
роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них
з’являється впевненість у завтрашньому дні.
Перед ЗП(ПТ)О та підприємством ставиться одне спільне завдання –
рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не
повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того,
216

професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного
виробництва.
Висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що вона
відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, навчального
закладу, роботодавців. Під час підготовки кваліфікованих робітників з професії
«Верстатник широкого профілю» в Харківському вищому професійному
училищі №6 враховуються інтереси учнів, підприємств, закладів професійної
(професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О).
Робочі навчальні плани та програми для підготовки верстатників широкого
профілю розроблені на основі Державного стандарту ПТО СП(ПТ)О.
Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на
компетентносному підході та структурується за модульним принципом.
Навчальний модуль – логічно завершена складова, що формується на основі
кваліфікаційної характеристики, потреб розвитку галузі, сучасних технологій та
новітніх матеріалів. Кожен розряд містить перелік навчальних модулів та
професійних профільних компетентностей.
Ринок робочої сили демонструє дедалі більший попит на робітника
широкого профілю. Динамічні соціально-економічні процеси, глобалізація та
інтернетизація суспільства зумовлюють структурні зміни в економіці та
зростаючий попит на нові навички, а тому вимагають пристосування системи
формування замовлення на підготовку фахівців та прогнозування змісту освіти
відповідно до вимог часу. Впровадження дуальної системи підготовки
професійних кадрів має задовольнити потребу роботодавців в конкурентоспроможних кваліфікованих робітниках, які володіють необхідними
професійними компетентностями, мають навички роботи на конкретному
підприємстві, яке виступало соціальним партнером закладу професійної
(професійно-технічної) освіти під час підготовки майбутнього кваліфікованого
робітника.
Обов’язковим атрибутом інноваційного розвитку економіки є поєднання
наукової, освітньої та виробничої галузей. Це зумовлює необхідність тісного
зв’язку навчальних закладів із виробництвом.
ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: НА
ПРИКЛАДІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Петрученко О. А.
Київський інститут залізничного транспорту Державного університету
інфраструктури та технологій
На сучасному етапі розвитку українського суспільства стоїть завдання
переходу країни до інноваційного шляху розвитку, подолання сировинної
орієнтації її економіки. У цих умовах закономірним стає зростання значущості
принципів і механізмів державної політики – і в цілому, і відносно конкретних
практик соціально-економічного розвитку. Для вітчизняної політичної науки це
обертається зростанням інтересу до т.з. «галузевих» видів політики. У
предметне поле політології вже давно упевнено увійшли такі напрями як
енергетична політика, соціальна політика, молодіжна політика, міграційна
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політика і тому подібне. У їх числі – і державна політика у сфері транспорту і,
зокрема, залізнична політика. І це не випадково.
Залізничний транспорт ще в період промислового піднесення кінця XIX–
поч. XX століть був мотором економічного розвитку Росії. Величезну роль він
грав і в модернізаціях радянського періоду. І сьогодні однією з необхідних умов
і одночасно дієвим інструментом рішення завдань інноваційного прориву,
укріплення геополітичного потенціалу країни продовжує залишатися ефективне
функціонування залізничного транспорту – свого роду «кровоносної системи»
вітчизняної економіки і суспільно політичного життя. Проте без прискорення
темпів модернізації цієї галузі вона не може придбати ефективні свої виміри.
Тому перед політичним керівництвом і політичною наукою в нашій країні встає
найважливіша проблема визначення цілей і довгострокових перспектив
розвитку залізничного транспорту. Гострота і важливість цієї проблеми
знайшли своє відображення в ході розробки і прийняття засадничого для
залізничної галузі документу останніх років – «Стратегії розвитку залізничного
транспорту до 2030 року».
Ключовим механізмом реалізації Стратегії повинне стати об'єднання
зусиль усіх зацікавлених в розвитку залізничного транспорту сторін : держави,
регіонів і приватного бізнесу, включаючи «Укрзалізницю», тобто цей механізм
має вагому політичну складову, що включає різноманітні форми і механізми
взаємодії бізнесу і держави. У Стратегії особливо підкреслюється значення
співпраці бізнесу і держави в процесі формування і реалізації інвестиційної
політики на залізничному транспорті в сучасних умовах.
При цьому разом з прямим бюджетним фінансуванням державою мають
бути задіяні і ринкові можливості формування інвестиційних ресурсів. Іншими
словами, модернізаційний потенціал буде реалізувати себе у вимірах, що
диктуються параметрами і імперативами соціально-економічного розвитку
сучасного типу.
В «Стратегії розвитку залізничного транспорту до 2030 року» визначені
довгострокові і стійкі перспективи взаємодії бізнесу і держави у рамках усієї
галузі в цілому. Ці перспективи не лише схвалені Урядом України, а й
підтримані представниками інших організацій залізничного транспорту.
Ефективне використання взаємодії бізнесу і держави при реалізації «Стратегії
розвитку залізничного транспорту до 2030 року» може базуватися на
виробленні наукового підходу до цього процесу. Значущий інтелектуальний
виклик бачиться в необхідності комплексного вивчення форм взаємодії бізнесу
і держави в залізничній галузі через призму політологічного підходу,
затребуваність якого на сьогодні дуже висока.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРА
В. Д. ОТАМАНОВСЬКОГО
Пилипчук О. Я.
Київський інститут залізничного транспорту Державного університету
інфраструктури та технологій МОН України
Особливість наукової спадщини В.Д. Отамановського (1893–1964)
визначається розмаїттям наукових і громадських інтересів вченого, одночасною
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працею у таких різних сферах як історія Вінниці, історія медицини і права,
краєзнавство Поділля. Такий діапазон досліджень давав плідну взаємодію ідей,
новаторський підхід до вирішення проблем, дозволяв робити широкі
узагальнення. Взаємопроникнення результатів його досліджень сприяло появі
якісно нових знань, формуванню вже на початку ХХ ст. особливого –
соціокульного способу мислення, який визначив успішне вирішення багатьох
науково-практичних завдань. Розумінням складності взаємозв’язків в тогочасному
суспільстві, непередбачені наслідки їх порушення, переконання, що
взаємовідносини людини і суспільства повинні будуватися на основі розумного
компромісу наукових знань і конкретних культурних умов життя усіх шарів
населення, проникнуті усі праці В.Д. Отамановського.
Тематичний аналіз праць В.Д. Отамановського показує, що основним
предметом його історичних досліджень були міста Правобережної України під
владою шляхетської Польщі з середини ХVІІ до кінця ХVІІІ століть, історія
Вінниці в ХІV–ХVІІІ ст. і Магдебурзьке право, історія медицини і аптекарської
справи, формування організаційних засад краєзнавчої роботи на Поділлі у 20-30-х
роках ХХ ст., пам’яткоохоронна діяльність, розвиток бібліотечної справи та
краєзнавчої бібліографії тощо. Основні ідеї, які містяться в його працях і самі
праці стали принципово важливими ланками в розвитку українського феодального
міста, які отримали блискучий розвиток в працях визначних українських та
російських істориків О.С. Компан, К.І. Лазаревської, О. Лазаревського,
В.О. Маркіної,
Л.В. Падалки,
В.О. Романовського,
М.М. Тихомирова,
М.В. Устюгова та інших.
Проведене нами дослідження переконливо свідчить, що в історичних працях
В.Д. Отамановського міститься принципово новий для його часу погляд на
соціально-економічний розвиток міст Правобережжя у ХІУ–ХУІІІ ст. Плідними
були і запропоновані вченим на початку ХХ ст. ідеї виникнення і розвитку
українського феодального міста.
Найбільше значення для розвитку теоретичних основ розвитку міського
устрою на Україні в ХІУ–ХУІІІ ст. в контексті поширення Магдебурзького права
мали дослідження В.Д. Отамановського з історії права. Тут ми бачимо
В.Д. Отамановського в органічному поєднанні правознавця і історика. Інші праці
В.Д. Отамановського з історії права також виявили блискуче знання
дослідником іноземних мов, історичний підхід до аналізованих подій та фактів.
Роботи цієї групи вражають обсягом та якістю опанування архівних джерел,
рукописних та друкованих першоджерел ХІV–ХVІІ ст. Праці ці базуються в
основному на дослідженні таких проблем з історії права: 1) історія давніх міст
Південного Правобережжя; 2) соціально-економічні фактори виникнення міст
та їхній устрій; 3) еволюція правового стану українських міст та їх устрій; 4)
роль Магдебурзького права в розвитку міст Правобережжя.
Як відомо, розвиток краєзнавства ще у другій половині XIX ст.
ознаменувався рішучою перемогою наукових краєзнавчих досліджень, метою
яких було всебічне вивчення краю та поширення краєзнавчих знань
насамперед серед службовців та адміністраторів, вчителів та кооператорів.
Низка наукових праць В.Д. Отамановського пов’язана з його роботою у
Кабінеті вивчення Поділля в 20-ті роки у Вінниці. Краєзнавча специфіка
Кабінету, створеного на базі наукової бібліотеки, викликала необхідність
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розробки питань методики краєзнавства та бібліографії. В цій групі
виділяються праці В.Д. Отамановського «Бібліографія краю» та «Краєзнавство
на Поділлі». Остання робота аргументовано доводить, що знання історії краю –
необхідна умова господарювання. Автор детально аналізує краєзнавчу роботу на
Поділлі, дореволюційну спадщину, доробок післяреволюційних років за часів
УНР, описує діяльність перших осередків з виучування Поділля за радянської
влади. В одному з розділів своєї монографії автор аналізує проблеми та
перешкоди в краєзнавчій роботі, дорікає місцевим та центральним органам
за недооцінку значення краєзнавчої роботи. Дана праця мала велике значення
для організації краєзнавчих осередків в інших місцевостях, являючи собою
методичні рекомендації по створенню і роботі краєзнавчого закладу.
Третій напрямок праць В.Д. Отамановського – дослідження з історії
медицини та аптекарської справи. Особливий інтерес викликає його праця «До
історії медицини та аптекарської справи у Вінниці та Вінницькому повіті у
другій половині XVIII ст.». Загалом в низці праць з історії науки
В.Д. Отамановський проявив себе не лише талановитим істориком, а й
неабияким знавцем медицини та аптекарської справи. Він досконало володів
термінологією з цілого ряду дисциплін, зокрема медицини. Його роботи
мають велику кількість додатків у вигляді цінних документів. Вже після
смерті вченого побачила світ його велика наукова монографія «Боротьба
медицини з релігією в Давній Русі» (1964).
До цієї теми він повернувся і у післявоєнний період, працюючи в
медичних вузах, де ця проблематика була найбільш принадною. В цих працях
В.Д. Отамановський виявив себе не лише талановитим істориком, а й
неабияким знавцем медицини та права.
В.Д. Отамановський належить до тієї плеяди українських вчених, які своїми
дослідженнями надзвичайно збагатили українську науку. Роль його в краєзнавстві
визначається також і тим, що він започаткував нові напрями в розробці методики
краєзнавчої праці, набагато випередив фронт наукових пошуків своїх сучасників.
Характерною особливістю творчості В.Д. Отамановського є послідовне і свідоме
застосування ним діалектичного методу в здійснюваних наукових дослідженнях.
Окрім цього, він багато працював над розробкою краєзнавчої бібліографії.
Аналіз наукових уподобань В.Д. Отамановського дуже важливий,
оскільки праці вченого віддзеркалюють ті основні напрямки, за якими
розвивалася вітчизняна і світова наука. Теоретичні та методологічні праці
вченого справили значний вплив на формування таких наукових напрямів:
1) історія виникнення і розвитку українського феодального міста; 2) методика
краєзнавчої праці та краєзнавча бібліографія; 3) історія права; 4) історія
медицини та аптекарської справи та інші. Фактично, усі вони стали
програмними не тільки для В.Д. Отамановського, але й для світової і
української науки у XX столітті. Саме в цей час закладався фундамент багатьох
сучасних дисциплін, формувалося краєзнавче мислення. Наукові дослідження
В.Д. Отамановського тією або іншою мірою впливають на стиль мислення в
тих ділянках наукового знання, яких торкався вчений і мають глибоку
наукову основу.
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АГРОНОМІЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
ПІДХІД У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НАПРИКІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Підгайна Т. М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Вивчаючи історичний досвід щодо системи організації наукового
забезпечення сільського господарства, можемо стверджувати, що виникає
державна потреба вдосконалення механізму надання галузевих знань з розвитку
агропромислового комплексу. Популяризація сільськогосподарських знань
серед господарюючого населення здійснювалася через шкільну, позашкільну
сільськогосподарську освіту, пряму агрономічну допомогу на місцях і дослідні
та дослідно-показові установи.
З’ясовано, що шкільна сільськогосподарська освіта в агрокультурній
політиці розглядалася тільки як вплив на підвищення продуктивності
землеробської праці. Так, як переважна більшість землеробського населення –
селяни, то першочергове значення мала нижча сільськогосподарська освіта. У
зв’язку з цим, значення середньої і вищої сільськогосподарської освіти
визначалося головним чином розмірами потреби в підготовці діячів для
суспільної агрономічної служби. Чисельність сільськогосподарських закладів –
приблизно 217, з яких закладів вищої освіти – 6, середніх – 17, нижчих – 194. Ці
цифри мізерні.
Вищі та середні сільськогосподарські навчальні заклади не тільки
випускали незначну кількість фахівців, у порівнянні з потребами агрономії, але
за своєю структурою та навчальними планами були непристосовані для
підготовки діячів у галузі суспільної агрономії.
Особливо в цьому відношенні не відповідали стандартам середні
сільськогосподарські навчальні заклади, які створені для підготовки
управителів для приватних маєтків. При таких умовах, відчувалася гостра
нестача в підготовці агрономів. Завдання сільськогосподарської політики до
двох вищих ступенів сільськогосподарської освіти зводилося, по-перше, до
збільшення їх чисельності, по-друге, до перетворення самої постановки в їх
освіті, тобто відповідати запитам суспільної агрономії.
Історичні розвідки доводять, що більшість існуючих 194 нижчих
сільськогосподарських шкіл утримувалися на земські та інші кошти з місцевих
бюджетів. Тим не менше, не тільки приватні особи (засновники), але навіть
земства до крайності стиснуті центральним відомством в праві внесення змін,
викликаних місцевими умовами і відступів від «Нормальних положень» та
різноманітних інструкцій. Внаслідок такої надмірної опіки, і створювався
зовсім непристосований до умов села тип дуже дорогої нижчої
сільськогосподарської школи, яка вимагає одноразових витрати в декілька
десятків тисяч і щорічних витрат на утримання в 10-12 тисяч. При дорогій
нижчій сільськогосподарській освіті, такі школи не могли достатньо широко
розповсюдитись в бідній країні та випускати фахівців, які прагнули б вийти із
селянського середовища і влаштуватися на приватну службу. Правильно було б
дозволити земським установам самим розробляти різні типи простих і дешевих
сільськогосподарських шкіл, пристосованих до місцевих умов і потреб.
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Позашкільна сільськогосподарська освіта, розрахована на попит в
сільськогосподарських знаннях дорослого сільського населення, користувалася
самими різноманітними засобами надання знань землеробському населенню:
курсами з сільського господарства для дорослого населення і спеціальними для
народних учителів, сільськогосподарськими читаннями, бесідами, музеями,
популяризацією загальнодоступних (популярних) брошур, наданням порад і
т. і. Найбільш серйозними труднощами такої популяризаційної діяльності є
низький рівень розвитку населення, малоосвіченість, охоронні поліцейські
правила. Отже, успішний розвиток різних видів позашкільної освіти
знаходиться в прямій залежності від усунення зазначених перепон.
Найбільші переваги мала пряма агрономічна допомога, яка відрізнялася від
інших видів популяризації сільськогосподарських знань тим, що населенню
допомагали засвоїти той чи інший технічний прийом, провести покращення
шляхом «показу» прямо на місці. Цього роду допомога належала до окремих
технічних прийомів і докорінного покращення всієї системи господарства. У
першому випадку допомога виражається, наприклад, в тому, що землероба
навчають на полі користуватися плугом або сіялкою, показують прийоми
розподілу і закладення мінеральних добрив, щеплення плодових дерев або
знищення шкідників. У другому випадку агрономи, які перебували на
державній службі проводять весь час разом з селянами від початку до кінця
переходу до нового устрою рільництва. Частіше за все цього роду допомога
виявляється в нечорноземних губерніях при переході від звичайного трипілля
до багатопілля з травосіянням. У цьому випадку розробляють сівозміну, яка
найбільше підходить, допомагають розробити землю на відповідну кількість
полів, влаштовують прогони для худоби. Після такого переоблаштування
всього рільничого господарства стає можливим і серйозне покращення другої
важливої галузі – тваринництва. Таким чином, відбувається повна
трансформація всього сільського господарства. Успіхи можна розглянути на
прикладі Московської губернії. У 1892 р. у Волоколамському повіті
Московської губернії було покладено початок справі переходу від звичайного
трипілля до правильного травопільного господарства; таке господарство було
влаштовано в двох селищах повіту до часу проведення першого всеросійського
з’їду діячів агрономічної допомоги в 1901 р., через 10 років, таких селищ
нараховувалось уже 572, розподілених між 11 повітами губернії. А до початку
1908 р. селищ з травильним травопільним господарством виявилося уже 1,511,
розподілених по всіх 13 повітах губернії.
Агрономічна допомога у вигляді прямого впливу на місцях більше, ніж
будь-яка інша вимагала наявність агрономів, які обслуговували невеликі райони.
При короткострокових приїздах для бесід проводити такого роду покращення
неможливо. Московські земські агрономи зобов’язані своїм успіхом в значній
мірі тим, що зосереджували свою увагу на якійсь невеликій частині повіту, на
декількох найбільш підготовлених селищах. Тому можна вважати, що розвиток
дільничної агрономії мав особливо сприятливий вплив саме на згадану галузь
агрономічної допомоги у вигляді прямого впливу на місцях.
Визначено, що дослідні установи: станції, поля, господарства й показові
ділянки – необхідна основа для правильного розвитку всіх видів агрономічної
допомоги населенню. Дослідні станції займалися науковими агрономічними
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дослідженнями за допомогою лабораторій. Польовий дослід мав для них
другорядне значення. Висновки, отримані дослідними станціями мали загальне
наукове значення і застосовувалися при самих різноманітних умовах. Але самі
способи застосування цих висновків при певних місцевих умовах робилися на
дослідних полях і дослідних господарствах. Тут уже першочергове значення
належало польовому досліду, досліду на скотарні й т. і. Наукові агрономічні
висновки, перевірені на дослідних полях і в дослідних господарствах при
визначених умовах, набувають уже значення технічних прийомів, придатних
для певного району. Залишається лише ознайомити населення з цими
прийомами за допомогою особливих показових господарств і ділянок.
Відомо, що в Російській імперії нараховувалося всього 15 дослідних
станцій з сільського господарства загалом, у тому числі 7 державних станцій і 8
заснованих земствами, сільськогосподарськими товариствами і приватними
особами – все з допомогою від держави. Крім того, нараховувалося всього до
30 дослідних станцій спеціальних (шовківницьких, виноробних, льоноробних,
молочногосподарських), в тому числі 19 державних і 11 з допомогою від
держави. Дослідних полів – всього 56, в тому числі державних 20 і 36 з
допомогою від держави. Дослідні господарства знаходилися в основному при
сільськогосподарських навчальних закладах. Загальна чисельність невідома,
але підвідомчих Департаменту землеробства – всього 41. Загальне число
показових господарств і ділянок абсолютно не піддавалося обліку, тому що
більша частина – це установи непостійні, а тимчасові.
Отже, дослідні установи не могли створити міцну основу для планомірної
агрономічної допомоги населенню. По-перше, загальна кількість дослідних
установ, у порівнянні з громадським простором, незначна, а, по-друге,
розподілені вони надто нераціонально. Але правильний розподіл дослідних
установ був неможливий без попереднього вирішення питання про розподіл
Російської імперії на природні області (райони).
Таким чином, популяризація сільськогосподарських знань серед селянства
через агрономічну допомогу населення відбувалася з метою підвищення
ефективності сільського господарства. Історичний досвід переконує, що
земським агрономам вдалося вплинути на свідомість селян, переконавши їх в
ефективності агрономічних знань, як інноваційного підходу для розвитку
галузевої науки.
ОРГАНІЧНЕ ОВОЧІВНИЦТВО – АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ В
УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Позняк О. В.
Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН
(с. Крути Чернігівської області)
Актуальним напрямом розвитку аграрного виробництва в Україні є перехід
на органічне землеробство. Це дозволить забезпечити населення екологічно
чистими продуктами, відродити та підвищити родючість ґрунту, зберегти
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довкілля, а виробникам – отримати додатковий прибуток від реалізації
екологічно чистої продукції [1].
Реалії переходу до органічних стандартів Європейського Союзу,
передбачені Постановою Ради ЄС №834/2007 від 28.07.2007 р. про органічне
виробництво та маркування органічних продуктів, а також іншими
нормативними актами, переконують, що іншого шляху не існує й майбутнє
України – лише в органічному сільському господарстві [2]. Відповідно до
зазначеної Постанови, «органічне виробництво – цілісна система
господарювання та виробництва продуктів харчування, що поєднує в собі
найкращий досвід з точки зору збереження навколишнього середовища, рівня
біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих
стандартів належного утримання тварин та методів виробництва, що відповідає
певним вимогам до продуктів, виготовленим із застосуванням речовин та
процесів природного походження» [3].
Згідно
з
визначенням
Міжнародної
федерації
органічного
сільськогосподарського руху, органічне сільське господарство – це
«…виробнича система, яка підтримує здоров'я ґрунтів, екосистем та людей.
Воно залежить від економічних процесів, біологічної різноманітності та
природних циклів, характерних для місцевих умов, при цьому виключає
використання шкідливих ресурсів, що спричиняють негативні наслідки.
Органічне сільське господарство поєднує в собі традиції, нововведення та
науку з метою покращення навколишнього середовища та сприяння розвитку
справедливих взаємин і належного рівня життя для всього вищезгаданого».
У частині першій статті Закону України «Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини», прийнятому у 2013
році, зазначено, що виробництво органічної продукції – це «виробнича
діяльність фізичних та юридичних осіб (у тому числі з виробництва та
переробки), де під час виробництва виключається застосування хімічних
добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів
тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються
методи, принципи та правила, визначені цим Законом для отримання
натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення
природних ресурсів» [2].
Таким чином, в Україні розпочато формування повного пакету
нормативно-правових актів для створення ефективної законодавчої бази
європейського рівня, правової та науково-технічної бази для забезпечення
рівних умов функціонування суб'єктів господарювання органічного
спрямування [3].
Система «органічного землеробства/виробництва», що охоплює різні
галузі рослинництва та тваринництва, нині в Україні є досить поширеною.
Окрім власне органічного землеробства, до альтернативних методів ведення
сільськогосподарського виробництва відносять також біоінтенсивне мініземлеробство, біодинамічне землеробство, екологічне сільське господарство,
ЕМ-технології, сільське господарство з низькою ресурсоємністю, точне
землеробство та регенеративне сільське господарство. Однак, незважаючи на
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певні відмінності перерахованих систем землеробства, їм притаманні спільні
риси, серед яких – виробництво екологічно чистих, корисних для здоров'я
продуктів харчування [3].
Розвиток органічного виробництва – один із пріоритетних напрямів
наукових досліджень Національної академії аграрних наук України у період
реформування, що має інноваційну спрямованість, мета якого – забезпечення
інтеграції аграрної науки до інноваційно-інвестиційного середовища
наукомісткого ринку агропромислового комплексу країни [4].
Для регулювання органічного сектора овочевого ринку галузевою
комплексною програмою передбачено здійснення низки заходів, зокрема:
розробка системи «Органічне виробництво» як для великотоварного сектора,
так і для господарств населення з використанням відповідних наукових
розробок та засобів контролю якості продукції, стимулювання ведення
сільського господарства та доведення показника виробництва органічних
овочевих культур до 10%; адаптація законодавства України до законодавства
ЄС згідно з Договором про асоціацію та відповідними міжнародними
стандартами, що включають вимоги до безпеки харчових продуктів,
санітарного та фітосанітарного контролю, а також заходів, визначених Планом
дій з імплементації Договору про асоціацію, затвердженим Кабінетом Міністрів
України № 847-р. Мета перерахованих вище заходів – забезпечення правового
поля для виробництва органічних овочів, їх переробки та торгівлі; просування
органічних торгових марок та контроль їх походження; поступальне
впровадження ефективної моделі прогнозування, планування та виробництва у
діяльності органічного підприємства; впровадження науково-обґрунтованих
підходів під час вирощування органічних овочів, створення «органічних
брендів» тощо [5].
Отже, у сучасних умовах інноваційно-інвестиційного розвитку
агропромислового комплексу України актуальним напрямом є перехід на
органічне землеробство загалом та овочівництво зокрема. Реалізація комплексу
заходів щодо переходу на органічний напрям сприятиме врегулюванню сектора
овочевого ринку та збільшенню виробництва відповідної продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Редька С.О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Після підписання в 1921 р. Ризького мирного договору Польща отримала
землі, котрими володіла перед третім (1795) і частково другим (1793) своїм
поділом, включаючи такі українські землі як Західну Волинь та Східну
Галичину. Це сучасні Волинська, Львівська, частково Тернопільська та
Рівненські області України.
Згідно перепису 1921 р. на території Польщі проживало 65% поляків, 5%
білорусів, 4% німців, 1% інших, а також 16 % українців [3, c. 146–147]. У
створеному 1 березня 1921 р. Волинському воєводстві за даними перепису
українців налічувалось 68%, а поляків – 16,7% від загалу. Волинь, 88%
населення якого проживало в селі, була відсталим сільськогосподарським
краєм, яка окрім цього була заселене політично «не надійним» українським
населенням. У східних регіонах, аграрне питання знаходилось поруч із
соціально-політичним і стояло гостріше ніж в інших частинах Польщі.
Оскільки сільське господарство в цьому районі було запорукою виживання, а
національне питання лише загострювалось, актуальною проблемою загалом
Польщі і в тому числі Волині стало реформування аграрного сектору.
Польський уряд запланував здійснити аграрну реформу, яка в першу
чергу мала вирішити цілу низку болючих проблем як в економічному, так і в
соціальному питанні, об’єднати різношерсті прошарки населення для захисту
відродженої держави, відновити зруйновані війнами сільськогосподарські
угіддя, вирішити проблеми аграрного перенаселення на етнічних польських
землях. Так планувалось із самого початку, однак після підписання миру з
більшовиками, у аграрній реформі стало все більше прослідковуватись її
колоніальний характер.
Під тиском селянства та політичних партій польський уряд
І. Падеревського в червні 1919 р. подав у Сейм проект земельної реформи,
котрий розпочав колонізацію земель Східної Галичини, а прем’єр-міністр
В. Вітос наголосив на тому, що земельна реформа розглядається не лише як
«соціально-економічна, але й як державна і соціальна проблема, завдяки якій
відбудеться розширення наших кордонів» [6]. Рушійними силами у виконанні
реформи мали бути польські військові осадники (ПВО), вони мусили створити
міцний за своїм етнічним складом осередок, за допомогою якого уряд мав
поширювати свій вплив на східному кордоні.
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Закон «Про здійснення земельної реформи» від 15 липня 1920 р. став
підставою й початком ПВО. Згідно цього закону пріоритет у наданні землі
належав:
польським
військовослужбовцям,
польським
колоністам,
фільварочним службовцям (польської національності) [8]. Після створення та
затвердження Головного земельного управління (ГЗУ), на нього було покладено
відповідальність за виконання поставлених завдань аграрної реформи. Після
нетривалого засідання ГЗУ виділили 50 млн. марок на переселення до Східної
Галичини, а створений у 1919 р. Державний сільськогосподарський банк,
займався кредитуванням земельної реформи [2, c. 168]. Сам закон оберігав
інтереси поміщиків. Для них була визначена вища норма землеволодіння до 60
га в промислових та приміських районах, 180 га в сільськогосподарських, а на
українських й білоруських землях до 400 га [5, c. 92].
Вже 17 грудня 1920 р. було ухвалено 2 закони котрі мали регулювати
механізм ПВО. А саме «Закон щодо переходу до державної власності земель в
окремих повітах Речі Посполитої» та «Закон про наділення землею солдатів
польської армії» [7]. Згідно прописаного у першому законі, уряд Польщі
проводить націоналізацію земель, що раніше входили до складу Російської
імперії, а також майно православного духівництва включаючи монастирі,
власність, котра була залишена попередніми власниками, а за необхідності й
діючі господарства. Закон передбачав компенсацію, однак конкретного
механізму не було введено, лише у Волинському воєводстві до державної
власності було передано близько 111 тис. га земель, на котрих розмістились
господарства ПВО і цивільних колоністів.
Згідно другого закону, потрібно було наділити солдатів та добровольців
Польської Народної армії в розмірі 45 га, задля свого самозабезпечення. У
першу чергу відходили землі військовополонених та ненадійних селян. В
умовах нестачі вільних земель, поява ПВО, котрі в першу чергу отримували
землю, не лише не послабили складну економічну ситуацію, а й загострили
соціальну. Нажаль політика Польської держави, згідно тверджень дослідника
В. Виздрика, не вирішила одвічні проблеми перенаселення аграрного сектору і
переважно була направлена на створення пропольського осередку [1].
Починаючи з осені 1923 р. Сейм отримує величезну кількість скарг щодо
умов, у яких опинилися як колоністи так і осадники. Суттєвою перешкодою у
розвитку сільського господарства був брак будівельних матеріалів, затримки у
вимірах землі та у грошових виплатах, а також через бюрократичні затримки.
Частішими ставали самовільні захоплення польськими колоністами домівок
українців, про що писав майор Лехницький, який очолював бюро по колонізації
східних земель Польщі. Він зауважував, що «споконвічні власники української
землі, змушені шукати інше місце проживання поряд з осадниками або взагалі
забиратись геть..» [4, с. 185]. Додаткових проблем надавало ГЗУ, котре
здійснювало поділ земель хаотично, порушуючи встановлені норми. Згідно звітів
Міністерства сільського господарства Польщі на кінець 1923 р. лише 43% ПВО
отримали будівельний матеріал, а затримки у кредитуваннях через економічну
кризу не давали можливості колоністам у розвитку власного господарства.
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КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХІДНОГО
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ, ОСВІТИ, БІЗНЕСУ ТА
ОРГАНІВ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК
Савка М. В., Стасів О. Ф., Полуліх О. Я.
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
(с. Оброшине Львівської області)
Світові тенденції щодо зростання попиту на сільськогосподарську
продукцію, а також високий рівень забезпеченості природно-кліматичними та
трудовими ресурсами України, зокрема її західного регіону спонукають до
прискорення реформування аграрної науки та агропромислового комплексу.
Важливим стратегічним напрямом розвитку аграрної економіки є інноваційний
розвиток. Альтернативи йому не існує, тому що тільки принципово нові
технології, управлінські нововведення дозволять створити конкурентне
середовище та забезпечити лідируючі позиції на вітчизняному та світових
аграрних ринках.
Реалізовуючи план реформування аграрної науки, як джерело створення
інноваційних продуктів, Національна академія аграрних наук створила 5
наукових центрів, зокрема і Західний міжрегіональний науковий центр.
Створений на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону
Центр охоплює 60 установ, з яких 16 науково-дослідних, 19 ДПДГ та 25
навчальних закладів МОН. Кадровий потенціал Центру налічує 2109 науковців,
з них 1104 кандидатів наук, 155 докторів, 82 старших наукових співробітників,
11 член-кореспондентів, 4 академіки та 7753 доценти. Наявний науковий
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потенціал задіяний на виконання 131 програми наукових досліджень, що
охоплює 274 завдання. Результатами наукової роботи є наявність 1146
охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), з них
44 патенти на винаходи, 862 на корисні моделі, 109 свідоцтв на сорти рослин і
33 патенти, 95 авторських свідоцтв, виведено 3 породи тварин. В
агропромислове виробництво впроваджено 168 наукових розробок.
З часу створення Центру мережею наукових установ видано 70
монографій, 249 рекомендацій, 89 навчальних посібників, надруковано понад
3000 наукових статей, 2 наукових положення, видано 22 наукових видання
(журналів, газет, збірників, вісників). Наукові установи приймали участь у
розробці більше 20 регіональних програм.
В ході дослідження науково-організаційних форм роботи Центру по
забезпеченню трансферу наукових новацій та розробок в реальний сектор АПК
встановлено, що інтеграція результатів науки проходила на основі договорів
про співпрацю та публічних форумів. Всього укладено 252 угоди про
співпрацю, проведено 196 семінарів, 123 конференції, 32 Дня поля, 105
Круглих столів, 61 виставки. Науковцями Центру надано агровиробникам
більше 5,5 тис. консультацій та перепідготовлено понад 1240 фахівців АПК.
Разом з тим, негативні тенденції в агропромисловому комплексі показують, що
науковий потенціал установ Центру використовується недостатньо, а наявні
науково-організаційні
форми
забезпечення
фермерів
та
інших
сільськогосподарських виробників інноваційною продукцією потребують нових
ефективних організаційних інструментів.
В умовах глобалізації проблема конкурентоспроможної аграрної економіки
набуває значимості, оскільки стає основою економічної (продовольчої) безпеки.
Серед відомих наукових напрямів і концепцій діяльності наукових
об’єднань найбільш ефективною є кластерна модель, яка формується на
об’єднанні науки, технологій, виробництва, державних та фінансових органів.
В наукових працях поняття «кластер» тлумачиться як територіальногалузева інтегрована система, заснована на єдиній інноваційній та
інвестиційній політиці. Така модель дозволяє підвищити ефективність взаємодії
дослідних та освітніх установ, інститутів влади, об’єднань, асоціацій з
агробізнесом, що створює можливості капіталізації інноваційного продукту.
Для вдосконалення організації функціонування ЗМНЦ використано саме
кластерну інноваційну модель, адже структура Центру охоплює науководослідні, освітні та державні установи, громадські організації та агровиробничі
об’єдання.
На сьогоднішній день кластерні моделі (об’єднання) є однією з
найефективніших форм організації інноваційних процесів в розвинених країнах
світу, за якої на ринку конкурують вже цілі комплекси, а не окремі структури.
Такі об’єднання сприяють підвищенню продуктивності праці, прискорюють
темпи впровадження інновацій на виробництві, стимулюють учасників
кластеру до співпраці.
Вивчення питань кластеризації, наукового обґрунтування кластерних
механізмів та ініціатив знайшло відображення в працях таких вчених, як
М. Портер, А. Брувер, А. Шаститко. Важливий вклад в теорію і практику
формуванні кластерної моделі внесли українські вчені С. Соколенко,
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М. Вайнаренко.
Інноваційні
кластери
стають
інституціональними
інструментами реалізації відповідних інноваційних пріоритетів.
Формування кластерів ґрунтується на створенні мереж, співпраці,
координації спільної діяльності та конкуренції. Їхні структури розташовуються
в географічних центрах регіонів (7 областей), спеціалізуються в конкретних
галузях, пов’язаних спільними видами діяльності.
Отже, діюча структура Західного МНЦ повністю відповідає кластерній
моделі, оскільки об’єднує різних суб’єктів наукової, освітньої, аграрної,
державної та громадської діяльностей в аграрному секторі економіки.
Таким чином можна стверджувати, що кластерна модель функціонування
Західного міжрегіонального наукового центру охоплює групу юридичних осіб,
яка діє на підставі договору про спільну діяльність без створення юридичної
особи і без об’єднання вкладів активів її учасників, орієнтованих на створення
та впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції.
Розбудова інноваційної моделі передбачає постійний партнерський зв’язок
між державними та місцевими органами влади, науковими інституціями,
бізнесовими та громадськими структурами, а одним із визнаних ефективних
організаційних інструментів розвитку зазначеного співробітництва сьогодні
постає кластерний підхід.
Оскільки кластерна модель функціонування всіх учасників Центру
зорієнтована на концентрацію наукових розробок, прогресивних технологій та
створення інноваційного продукту, то одним із організаційно-правових
інструментів виступає договірна форма взаємовідносин та співробітництва. Це
дає можливість учасникам даного об’єднання зосередити потенціал науки,
органів державного управління, агробізнесу та фінансово-кредитних
організацій на створенні та пошуку новацій, винаходів та технологій.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИПРОБУВАНЬ ПЛУГІВ ГРИГОРІЄМ
ОЛЕКСІЙОВИЧЕМ ЛАТИШЕВИМ В ЯНКОВСЬКОМУ МАЄТКУ
П.І. ХАРИТОНЕНКІВ
Сафонюк Т. Ю.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Григорій Олексійоич Латишев є одним з провідних вчених свого періоду в
галузі сільськогосподарського машинобудування. Практично все життя він
працював у Харківському практичному технологічному інституті, де займався
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викладацькою діяльністю та випробуванням техніки сільського господарства на
дослідницькій станції при інституті.
1 січня 1902 р. Г. О. Латишева було призначено професором
сільськогосподарського машинобудування та одним з організаторів
випробувань плугів в Янковському маєтку П. Харитоненко.
Варто зазначити, що питання про своєчасність виробництва конкурсувикористання плугів були вперше підняті 17-го листопада 1901 року на зібранні
Ради Товариства з представниками 7-ми Земств Харківської губернії: Сумської,
Лебединського, Ахтирського, Харківського, Змієвського, Ізюмського та
Старобільського і Купʼянского Товариства сільського господарства для
вирішення питань, що відносяться до організації і діяльності складів
сільськогосподарських машин і знарядь.
Під час зібрання було встановлено, що вибори плугів в Землеробських
складах достатньо випадковий. Але все ж таки останнім часом в межах губернії
простежується явна тенденція в придбанні селянами плугів англо-болгарського
типу. Таким чином багато заводів на півдні Росії наприклад, таких як:
«Бр. Донський», «Аксай», «Ген», «Захаров», «Матвєєва» та інші переважно, а
деякі і виключно виготовляють плуги цього типу.
Щоб дати можливість земським складам сільськогосподарських машин і
знарядь забезпечувати селян найбільш виготовленими для них плугами в районі
Харківської губернії, беручи до уваги її ґрунтові, економічні, кліматичні умови
комісія вирішила випробувати плуги англо-болгарського і новоросійського
типу і паралельно з ними для порівняння 7 плуг Сакка.
Таким чином комісія вирішила допустити до випробування тільки
визначені типи плугів, як особливо підходящі до даних умов, так і найбільш
поширені серед місцевого населення. Далі комісія постановила, що для
випробування плугів повинні бути взяті характерні для Харківської губернії
типи грунту – гнилистий і піщаний, чорноземи (тяжкий і легкий ґрунт), в різних
їх складових, як в сенсі попередньої обробки (поля парового, озима стерія і
якщо можливо 3 або 4 літню залеж), так і в відносинах ступені вологості, якщо
звичайно останнє є можливим. Крім того поля, з вище названими якостями,
повинні бути обов’язково взяті з попередньої селянської обробки.
Згідно постанови комісії, випробування плугів мали проводитись під
безпосереднім керуванням Завідуючого Випробовувальною станцією
землеробських машин і знарядь професора Григорія Олексійовича Латишева, і
його помічника Вікентія Фомича Гербурт-Гейбовича при участі представника
від Товариства, якому доручається безпосереднє виконання випробування за
допомогою трьох учнів Харківського землеробського Училища і трьох
студентів технологів, кожному з яких буде доручено виконати одну з функцій
при випробування.
Для випробування плугів були взяті характерні для Харківської губернії
типи ґрунту – глинистий і піщаний, чорноземи (тяжкий і легкий), в різних їх
складових.
Сила тяги вимірювалась динамометром, швидкість руху – секундоміром,
глибина паші – спеціальним інструментом, борознибром і ширина – рулеткою.
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Пізніше випробування довелось перенести, так як в травні і першій
половині червня місяця професор Латишев і Гейбович були зайняті екзаменами,
що відбувались в цей час Інституті і звільнились лише в двадцятих числах
червня, після чого продовжили випробування.
Слід зазначити, що цілу весну і частину літа в даній місцевості дуже часто
дощило, що сильно заважало успішному процесу випробування. Така ситуація
тривала близько 2-х тижнів, дощі йшли постійно під час випробування, через це
випробування постійно зупиняли та відтерміновували і не вдалось виконати
сповна всю напрацьовану програму.
Сам процес випробування проводилось наступним чином: плуги спершу
правильно встановили і працювали на окремих відведених ділянках до
закінчення випробування. Кожен плуг на цьому полі випробовувався двічі,
одного разу на максимальній для нього глибині і другий раз на глибині від 2½
до 3 вершків. Ширина плуга бралась також максимальною для кожного плуга.
Для перша установка проводилась таким чином, щоб ширина пласта бралась не
більше ніж, близько на 1 вершків ширини плуга, тобто відстань від краю
польової дошки до кінця леміша; глибина ж встановлювалась 5/7 ширини
плуга. При другому випробуванні на тій же ж ширині була взята глибина, як
сказано вище, від 2, 1/2 до 3-х вершків.
Всі попередні роботи по випробуванню, тобто поділу поля на ділянки і
знайомство учасників випробування з прийомами випробування та інше було
проведено В.Ф. Гербурт-Гейбовичем, саме ж випробування було проведене під
керівництвом професора Г. О. Латишева.
Кожен плуг випробовувався на максимальну глибину і на 2½ – 3 вершка. В
обох випадках при повних вимірюваннях проводилось по 6 борозн, 3 прямих та
3 зворотніх. Таким чином тільки селянського поля Янків-Ріг (Янков-Рог) було
проведено 38 випробувань плугів, загалом в конкурсі взяли участь 19 плугів,
кожний з яких перевірили 2 рази.
Таким чином, дослідження плугів Г. О. Латишевим та В.Ф. ГербуртГейбовичем в маєтку П. І. Харитоненка дали змогу визначити ефективність
окремих їх видів в контексті ґрунту та кліматичних умов на території
Наддніпрянської України з урахуванням їх ціни, а також покращити
організацію сільськогосподарської праці в Харківській губернії.
ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Степаненко Т.О.
Державний біотехнологічний університет (м. Харків)
На сьогодні розвиток екологізації аграрного виробництва є важливим
питанням людства, яке вимагає гармонізації аграрного виробництва з
навколишнім природним середовищем, забезпечення одержання екологічно
чистої сільськогосподарської продукції для безпечного і здорового харчування
людей. Cучасні тенденції розвитку національної політики свідчать про
недостатність уваги до необхідності забезпечення екологізації регіональної
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політики в умовах «зеленого» зростання регіонів, областей на екологічних,
економічних та соціальних засадах, гармонізації геопросторових взаємовідносин
між країною та конкретними регіонами. Це потребує суттєвих змін як в
реформуванні регіональної політики, так і в системі формування та реалізації
державної екологічної політики з врахуванням європейського досвіду.
Одним з інструментів, які сприяють впровадженню європейських стандартів
у економіку регіонального природокористування, визнано екологічні інновації, як
індикатор сталого і зрівноваженого розвитку в умовах конкуренції. Це
підтверджують міжнародні програмні документи та статистичні звіти, у яких
екологічні інновації трактуються як інновації, що підвищують ефективність
використання природних ресурсів з економічної точки зору, зниження
негативного впливу діяльності людини на навколишнє середовище або
підвищення стійкості екологічної системи до навантаження. Впровадження
екологічних інновацій сприяє розвитку і розширенню ринку екологічних товарів і
послуг. Впровадження даних заходів, безумовно, мають бути зосереджені на
освітньому розвитку людей.
Проте на сьогодні в Україні не сформовано інструментарій освітнього
процесу у галузі екологічних інновацій, не розроблено дієвих механізмів
регулювання та державного стимулювання інноваційних розробок в
природокористуванні в умовах децентралізації.
Світовий розвиток показує, що у найважливіших міжнародних документах
останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і
гармонійного розвитку людства велика увага приділяється екологічній культурі і
свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на
місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних
екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і
цивілізації. Тож, шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну
екологічну освіту.
Екологічна освіта на порозі стає необхідною складовою гармонійного,
екологічно безпечного розвитку. Екологічне виховання і інформування населення,
підготовка висококваліфікованих фахівців представлені в програмних документах
найвизначнішого міжнародного форуму 20-го сторіччя в Ріо-де-Жанейро (1992),
присвяченого навколишньому середовищу і сталому розвитку, одним з
найважливіших і необхідних засобів здійснення переходу до гармонійного
розвитку всіх країн світу.
Концепція екологічної освіти України, як елемент концепції гармонійного
розвитку держави, набуває сьогодні ваги актуального і важливого державного
документа.
Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної
свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського
суспільства й природи повинна стати одним з головних важелів у вирішенні
надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем України.
Тож, екологічна освіта в інноваційному розвитку, як цілісне культурологічне
явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна
спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи
національного і громадського виховання всіх верств населення України (у тому
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числі через екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних
організацій), екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також
на професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту. Вирішення
цих питань має забезпечити формування цілісного екологічного знання й
мислення,
необхідних
для
прийняття
екологічно-обгрунтованих
народногосподарських рішень на рівні підприємств, галузей, регіонів, країни
загалом. Реформування екологічної освіти та виховання має здійснюватися з
обов'язковим врахуванням екологічних законів, закономірностей, наукових
принципів, що діють комплексно в біологічній, технологічній, економічній,
соціальній і військовій сферах.
Важливими перспективами інноваційного розвитку є інтелектуальна праця,
що знаходиться в прямо пропорційній залежності від соціального розвитку, та
природні ресурси, кількість і якість яких є похідною величиною від екологічного
розвитку країни. Співвідношення між витратами на інновації, що забезпечують
розвиток аграрного сектору, і витратами, спрямованими на здійснення соціальних
та екологічних інновацій має відповідати максимальному економічному ефекту та
гарантуватиме фінансове забезпечення стійкого соціально економічного розвитку.
Що в подальшому забезпечить гармонійне поєднання економічного росту України
з одночасним покращенням соціально-екологічних умов життя суспільства.
У стратегічній перспективі слід створити умови для зростання загального
рівня продуктивності аграрного сектора на основі його інноваційного розвитку.
При цьому слід сформувати рівні конкурентні переваги в аграрному секторі
шляхом спеціального режиму регулювання діяльності агропромислових
підприємств. Особливе значення у процесах функціонування національної
інноваційної системи має організація та стимулювання процесів оновлення
технологій, передачі наукових розробок із сфери знань у виробничу сферу, що
досягається за допомогою розвитку системи освіти, ринку інтелектуальної
власності, створення інноваційної інфраструктури, фінансового та податкового
стимулювання науково технічної діяльності.
Отже, сучасним завданням інноваційного розвитку агропромислового
виробництва має стати глибоке опанування громадян екологічними знаннями,
формування екологічного мислення, свідомості і культури.
АГРОНОМІЧНО-ЛІСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ
ГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ТА ЙОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНА
РОБОТА
Уткін О. І.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Поразка національно-визвольної революції в Україні 1920-х рр. для її
прихильників мала істотний вплив на майбутню життєдіяльність, оскільки
вони, не приймаючи нового суспільно-політичного ладу, опинились в еміграції
– зовсім незнайомому інонаціональному середовищі з його соціальнокультурними нормами, традиціями, правовою та економічною системою. Для
виживання в несприятливих умовах українці створювали різні господарські
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організації, науково-технічні, наукові, культурно-освітні установи, що мали
науково-дослідні центри та навчальні заклади, в яких готували освітні кадри,
виховані на традиціях вільної української науки і патріотизму. Одним із таких
центрів стала Українська господарська академія, створена 1922 р. в
чехословацькому місті Подебради, ставши першою Українською національною
політехнікою, де навчались майбутні вчені агрономи, лісівники, економісти,
кооператори, статистики, меліоратори, гідротехніки та технологи. Навчальна
програма уточнювала деякі питання, відзначаючи, що у вузі готуються молоді
національно-свідомі українці, які опинились за кордоном, до активної участі в
майбутній господарській відбудові України, а в процесі науково-педагогічної
праці згуртується вчена інтелігенція, фахово підготовлена на кращих взірцях
європейської науки і практики, яка в певний час служитиме розбудові власної
української держави. [5, арк. 2]
Реалізацією цих завдань займався професорсько-викладацький колектив
трьох факультетів: 1) агрономічно-лісового з відділами агрономічним та
лісовим; 2)
економічно-кооперативного
з відділами економічним,
кооперативним та статистичним; 3) інженерного з відділами гідротехнічним,
межовим (не відкритим), хіміко-технологічним. Діяльність всіх структур
академії, заробітню плату її співробітників, стипендії студентам фінансував
чехословацький уряд, який сприяв отриманню навчального корпусу, створенню
матеріально-технічної бази навчання: формування бібліотеки, 33-х кабінетів,
14-ти лабораторій, 13-ти загально-академічних постійно діючих семінарів, 2-х
ферм (господарська з дослідним полем і молочна з відділом дрібних
сільськогосподарських тварин), лісового розсадника, метеорологічної станції.
При академії діяли навчально-господарські кооперативи, студентські громади,
товариства українських кооператорів, агрономів, економістів.
Агрономічно-лісовий факультет, що готував інженерів-агрономів та
інженерів-лісівників був найбільшим за кількістю студентів, відомих вчених,
написанням та виданням різнопланової наукової продукції. Конкретні наукові
напрямки, спеціалізацію майбутніх фахівців, їх позитивне ставлення до обраної
спеціальності в процесі навчання розвивали викладачі кафедр. З цією метою
факультет мав 19 кафедр. Окрім основних дисциплін студенти – майбутні
агрономи та лісівники вивчали основи вищої математики, нарисну геометрію,
фізику, хімію, кооперацію, лісівництво, право, історію України та української
літератури, німецьку та чеську мови. Агрономи студіювали 55 дисциплін,
лісівники – 56 дисциплін на лекціях, семінарських і практичних заняттях з
різних наук. [6, арк. 17-18]
Організатором і виконавцем навчально-виховного та науково-дослідного
процесу в академії був професорсько-викладацький колектив, до складу якого
входили професори, доценти, лектори, допоміжні наукові й технічні
працівники, які формували рейтинг вузу, приваблювали молодь вступати до
української вищої школи і спілкуватися з відомими вченими з України і
Чехословаччини. Всі викладачі готували тексти лекцій, викладали, проводили
практичні заняття, займались самовдосконаленням, знайомились з новітньою
європейською та світовою фаховою літературою, виступали організаторами і
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керівниками науково-практичних заходів, зокрема дипломних проектів, а дехто
був керівником чи науковим консультантом дисертаційних досліджень.
Всього за 1922-1935 рр. в академії працювали 126 педагогів. Їх кількість
періодично змінювалась. В 1928 р. налічувалось 96 викладачів, пізніше цей
показник зменшився до 70 (28 професорів, 17 доцентів, 16 лекторів і 9
асистентів). Лише 12 професорів працювали у вузі 1931 р. Таке зменшення
кількості викладачів пояснюється заявою чехословацького уряду про заборону
приймати слухачів на перший курс з 1928 р., припинення фінансування і
поступову ліквідацію академії після її закінчення студентами, які навчались. За
всі роки існування Української політехніки в ній працювали 26 громадян
Чехословаччини – переважно професори і доценти. [1, 46-48]
Викладачами академії, в тому числі агрономічно-лісового факультету були
колишні державні та громадські діячі, відомі вчені, які мали високий авторитет у
науковому середовищі, значні наукові дослідження. До них відносяться
агрономи В.М. Доманицький, В.М. Чередіїв, К.А. Мацієвич; лісівники – Б.Г.
Іваницький, М.С. Косюра; бактеріолог – П.Є. Андрієвський; економісти – О.К.
Мицюк, В.В. Садовський, В.П. Тимошенко; кооператори – В.М. Мартос, С.В.
Бородаєвський; статистик – Ф.А. Щербина; соціологи – О.І. Бочковський, В.А.
Синицький; правознавець – В.Й. Старосольський; хіміки – І.Я. Горбачесвький,
С.Д. Комарецький; історики – В.О. Біднов, М.А. Славінський; професори
чеських високих шкіл – лісівник В. Шевчик, агрохімік Ю. Стоклава, зоолог Т.
Кашпарик та інші. Викладачами академії також були старшини УНР. За
національним складом серед викладачів дослідників наукових проблем
переважали українці – 70 осіб (з них з Великої України – 58, Галичини – 6,
Кубані – 6), чехи – 18, а також представники інших національностей. 12
викладачів академії одночасно працювали в українських високих школах в Празі
(Університет та Педагогічний інститут ім. М. Драгоманова). [4, арк. 100-110]
Наявність 59 кафедр академії, підготовлених викладачів, набір навчальних
дисциплін, їх обсяги, термін навчання та організація позитивно характеризують
діяльність факультетів, що діяли на зразок західноєвропейських вузів,
дотримувались принципів надання широкої наукової підготовки студентів,
стимулювали самоосвіту, вміло поєднували практичні та теоретичні заняття,
створювали постійний баланс в наборі гуманітарних, природничих і технічних
дисциплін. Це сприяло формуванню фахівців, спроможних виконувати свої
обов’язки або ж керувати підрозділом чи установою, розвивали людські норми
цивілізованих взаємин.
Як навчальну і науково-дослідну структуру академію та агрономічнолісовий факультет характеризують інтенсивна видавнича діяльність викладачів,
кількість випускників, підготовка нових підручників, монографій, наукових
збірників, участь у міжнародних форумах (з’їзди, конференції, конгреси,
симпозіуми). За весь період існування академії було видано 698 наукових
праць, переважно підручників для студентів, з них 200 нових українських
підручників. [3, 1954] «Українське видавниче товариство при УГА» на початок
1928 р. видало 245 публікацій, присвячених висвітленню питань аграрної
науки, економіки, будівництва, технологій, гідротехніки та меліорації,
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кооперації. Протягом 1922-1935 рр. викладачі агрономічно-лісового та
економічно-кооперативного факультетів підготували і видали наукової
продукції обсягом 198 друкованих аркушів. На агрономічному відділі свої
дослідження публікували П.Є. Андрієвський, К.А. Мацієвич, В.М. Чередієв,
І. С. Шереметинський, В.М. Доманицький та інші. Про розвиток лісівництва,
його актуальні питання говорилось в публікаціях Б.Г. Іваницького,
М.С. Косюри, О.І. Петрова. Чверть надрукованих академічними видавництвами
праць видавались чеською, німецькою, французькою, англійською, іспанською
та сербською мовами. [2, 162]
Світову славу українській науці, високу оцінку її деяких високих
досягнень принесли вчені, які викладали на різних факультетах академії,
зокрема наукові успіхи П.Є. Андрієвського в галузі бактеріології та ветеринарії,
К.А. Мацієвича в галузі агрономії, громадської агрономії, Б.Г. Іваницького в
області лісівництва. Яскравою сторінкою наукового життя стали праці
біохіміка і епідеміолога І.Я. Горбачесвького, присвячені вивченню амінокислот,
уремії, креатеніну. Наукова громадськість високо оцінила роботу економіста й
кооператора Б.М. Мартоса, його глибокий аналіз сутності кооперації, її
можливості в покращенні життя людей та досягненні економічної незалежності,
висвітлені в монографії «Теорія кооперації». Фундаментальне дослідження
С.В. Бородаєвського «Історія кооперації» розкриває причини виникнення і
розвитку кооперації. Економіст-аграрій В.П. Тимошенко вивчав проблеми
економіки й економічної політики, обґрунтував концепцію «географічної
економії» у змістовних дослідженнях «Вступ до вчення про світовий ринок»,
«Вчення про світове господарство», «Роль сільськогосподарських коливань у
діловому циклі».
Вивчення праць українських вчених різної спрямованості студентами
господарської академії, їх значення в розвитку науки істотно впливали на
зарубіжну українську молодь, її вибір навчальних закладів. Тому не випадково
ця молодь вибирала агрономічно-лісову спеціалізацію. Про це свідчить велика
кількість опублікованих праць викладачів та студентів агрономічно-лісового
факультету, найбільша кількість його випускників – 217 осіб з 569 тих, хто
закінчив академію. В цілому науково-освітні структури української діаспори в
міжвоєнній Європі, ставши центром українознавства, розробляли актуальні
проблеми науки, освіти і культури, співпрацювали з міжнародними
організаціями і зробили вихід української науки у європейський та світовий
науковий простір. Вони розвивали національні традиції та досвід, спрямовуючи
їх на інтегрування європейських цінностей, зафіксованих у програмних
документах освітньо-культурних, науково-дослідних установ діаспори, змісті
шкільної та позашкільної освіти, наукових дослідженнях, зокрема й аграрних.
Наукові досягнення українських вчених, зокрема професора
Б. М. Мартоса щодо кооперації та її великих можливостей можуть стати
ефективною інвестицією в сучасне реформування українського села з метою
зробити його людинолюбним, усунути гніт та сформувати власників землі
матеріально заможними і духовно багатими.
237

Джерела та література
1. Українська господарська академія в ЧСР. Нью-Йорк, 1959. Т. 1.
2. Наріжний С. Українська еміграція. Ч. 1. Культурна праця між двома світовими
війнами. Ч. 1. Прага, 1942.
3. Онацький Є. Українська мала енциклопедія. Буенос-Айрес, 1963. Т. 3.
4. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф. 3795.
Оп. 1. Спр. 126.
5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф. 3795.
Оп. 1. Спр. 129.
6. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 57.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ
ГАЛУЗІ: STEM-ОСВІТА
Федонюк В.В., Федонюк М.А.
Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
В наш час, у зв’язку з необхідністю фахівців аграрної сфери реагувати на
численні виклики, пов’язані із реалізацією процесів високотехнологічного
аграрного виробництва, виникає потреба формувати у студентів не лише
основні фахові професійні компетенції, але і так звані «soft skills» (м’які
навики), до яких відносяться вміння у сфері соціалізації, командної роботи,
співпраці, креативності підходів до виконання поставлених завдань тощо.
На кафедрі екології та агрономії Луцького НТУ реалізується освітня
програма «Агрономія» за першим, бакалаврським рівнем вищої освіти. Для
майбутнього агронома наявність soft skills – це надзвичайно актуальний і
важливий компонент навчання, адже сама специфіка вирішення професійних
проблем, на що повинен бути націлений майбутній бакалавр, полягає у вмінні
швидкого прийняття відповідальних рішень, вибору оптимального сценарію
вирішення проблеми, вмінню взаємодіяти в команді, співпрацювати з
фахівцями інших галузей, нарешті, вмінню швидкого прийняття нестандартних
рішень – адже природні ситуації в аграрній сфері часто бувають стихійними,
раптовими, небезпечними за потенційним впливом і такими, що повинні
вирішуватися ефективно та швидко з урахуванням як вітчизняного, так і
світового досвіду у галузі [1].
Тому підготовка майбутніх агрономів із використанням такого методу, як
виконання STEM-проєктів у вищій школі – це актуальне та інноваційне
завдання. STEM – це абревіатурне скорочення від англійських термінів Science,
Technology, Engineering, Mathematics (українською: Наука, Технології,
Інженерія, Математика). Даним поняттям позначають підхід до освітнього
процесу, при якому основою отримання та закріплення знань в здобувачів є
проста та доступна візуалізація наукових явищ, що дає змогу легко зрозуміти і
здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів. Акронім
STEM був запропонований в 2001 році для позначення тренду в освітній та
професійній сферах науковцями Національного наукового фонду США [1].
У процесі підготовки спеціалістів у сфері аграрних наук, до яких
відносимо і майбутніх агрономів, реалізація студентських STEM-проєктів – це
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цікаве і перспективне завдання, яке, окрім власне навчальних цілей, може
також дозволити вирішити завдання поглиблення наукового змісту підготовки
здобувачів, адже кращі STEM-проєкти розвиватимуться в наукові роботи,
представлення яких на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт
є цікавим та важливим для ЗВО. Так, деякі цікаві наукові роботи студентів
кафедри екології та агрономії Луцького НТУ розроблялися саме як проекти
такого типу, в реалізації яких поєднувалися основи наукових теорій в
агросфері, математичний науковий апарат, проектування, моделювання та
оцінка природних процесів, використання окремих аспектів фізичних та
технічних наукових знань тощо [2, 3, 4].
Зокрема, серед розроблених нашими студентами STEM-проєктів варто
відмітити наступні дослідження, які захищалися на Всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт, були високо оцінені журі цих конкурсів та
нагороджені дипломами і відзнаками: 1) Проєкт оцінки зміни агрокліматичних
чинників у межах Волинської області в контексті глобального потепління та їх
впливу на аграрне виробництво; 1) Проєкт дослідження грозової активності у
Волинській області на основі використання можливостей онлайн-ресурсу
Blitzortung.org. 2) Проєкт оцінки часових та просторових змін стану земельних
ресурсів з використанням можливостей, методів та засобів дистанційного
зондування Землі.
Висновки: 1) впровадження STEM-освіти є дуже актуальним в умовах
використання дистанційних форм та методів навчання в останні роки у
закладах освіти всіх типів, в умовах епідемії коронавірусу; 2) до перспективних
напрямків варто віднести розробку колективних STEM-проєктів, з участю в них
студентів, які навчаються на різних ОП. Це дасть змогу застосувати
різнопланові підходи і методи до вирішення проблемних наукових та
практичних завдань, поглибити навички командної роботи, вміння
комунікувати, співпрацювати, виробляти спільні стратегічні підходи та рішення
з представниками як своєї професії, так і суміжних галузей. Все це суттєво
покращить якість підготовки здобувачів, а в перспективі – можливо, дозволить
відкрити у ЗВО міждисциплінарні або мультидисциплінарні освітні програми,
що будуть затребуваними у абітурієнтів та роботодавців.
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ,
ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Храмцова М. М.
ДНЗ Харківське вище професійне училище №6 (м.Харків)
В умовах глобалізації перед регіонами України постають нові виклики
щодо інтенсивного освоєння нових підходів і прийомів ведення господарства,
виклики щодо застосування на практиці інноваційних механізмів та
інструментів стимулювання соціально-економічного розвитку територій, що
позитивно зарекомендували себе у світовій (зокрема європейській) практиці.
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р.
№ 695 Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки. Нова політика регіонального розвитку ґрунтується на врахуванні під
час стратегічного та просторового планування ключових викликів, які
впливають на людину, інфраструктуру, економіку та навколишнє природне
середовище, а також включатиме побудову культури партнерства та
співробітництва, орієнтованої на взаємодію громадян та публічних інституцій
щодо розвитку [1]. Питання становлення системи міжрегіонального взаємодії
науки, освіти та бізнесу з питань інноваційого розвитку є головним.
Дослідженням питань інноваційного розвитку підприємства займаються
ряд вітчизняних науковців, таких як М. Войнаренко, В. Геєць, С. Ілляшенко,
М. Йохна, В. Стадник, Н. Тарнавська та інші [2, 3, 4, 5, 6]
Під принципами інноваційного розвитку підприємства розуміють ключові
правила діяльності, що забезпечать нарощування та реалізацію інноваційних
можливостей організації, використовуючи її внутрішні резерви та зовнішні
можливості.
За С. Ілляшенком, підприємство, що стало на інноваційний шлях розвитку,
повинне функціонувати згідно з принципами:
- адаптивності – прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх і
внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів
діяльності підприємства, і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем);
- динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і
спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у тому числі його
власників, менеджерів, фахівців, працівників);
- самоорганізації
–
самостійне
забезпечення
підтримки
умов
функціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами (інформаційними,
матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи
підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем;
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- саморегуляції – коригування системи управління інноваційно
орієнтованою виробничо-збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін
умов функціонування;
- саморозвитку – самостійне забезпечення умов тривалого виживання і
розвитку підприємства на основі розроблення, створення і просування
інновацій на ринок (відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності).
Вирішальну роль у забезпеченні комплексного збалансованого розвитку
регіону відіграє стратегічне бачення перспектив економічного зростання,
визначення внутрішніх проблем, перешкод, що гальмують цей процес та
адекватна оцінка потенціалу наявних на місцевому рівні ресурсів розвитку.
Наше ДНЗ ХВПУ №6 реалізовує взаємодію науки, освіти та бізнесу з питань
інноваційого розвитку саме використовуючи дуальну систему навчання
кваліфікованих робітників, які необхідні Харківським підприємствам. Цей
спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в закладі з
педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві міста Харкова.
Такий підхід суттєво відрізняється від «практичних відпрацювань», оскільки в
його основі не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах
виробництва. Форма дуальної освіти найбільш вигідна і результативна і для
нас, і для навчального закладу, адже ми скорочуємо термін перебування на
загальноосвітніх заняттях і збільшуємо термін перебування на підприємстві, де
вони виконують конкретні якісь роботи.
Особливе значення для досягнення комплексного збалансованого розвитку
регіонів має активізація інвестиційних процесів, що потребує виконання таких
умов:

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні:

підвищення можливостей регіонів щодо освоєння інвестиційних
ресурсів, у т. ч. за рахунок стимулювання інвестиційного попиту з боку
виробничої сфери та сфери послуг;

створення сприятливих умов для інвестування, забезпечення
мінімізації та диверсифікації ризиків капіталовкладень;

розвитку ринкової та інвестиційної інфраструктур, підтримки
відповідного інформаційного та кадрового забезпечення.
Отже, важливою ознакою інноваційного розвитку підприємства на базі
принципів економіки знань є його керованість та нерозривність науки, освіти та
виробництва, що передбачає розробку механізму управління зазначеним
процесом для підвищення його ефективності. У цьому контексті виникає
питання виміру успіху підприємства (держави / регіону) у напрямі активізації
інноваційного розвитку на базі принципів економіки знань, визначення
критеріїв такої оцінки, адже лише ретельна передача знань стануть
інформаційною базою для формування механізму управління та перспективним
розвитком. Дуальна осіта – це навчання і робота - два в одному. [7] Наявність
постійної підтримки підприємств та активного впровадження дуальної системи
навчального процесу, залучання високваліфікованих робітників підприємств
для наставництва здобувачів освіти, надання високотехнологічного обладнання
для навчально-виробничої діяльності у навчально-виробничому процесі,
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співробітництво у підвищенні кваліфікації педпрацівників училища,
партнерські стосунки і соціальне партнерство, залучання училища до адресної
підготовки кадрового потенціалу заводів, стимулювання дуальної системи
навчання та проектування нових організаційних форм навчання персоналу з
залучанням потенціалу училища гарно ілюструють становлення системи
міжрегіональної взаємодії науки, освіти та бізнесу з питань інноваційого
розвитку Харківського регіону.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Хрик В. М.
Білоцерківський національний аграрний університет
(м. Біла Церква Київської області)
Сучасне суспільство і процеси глобалізації, модернізації, інтеграції,
гуманізації, інформатизації, що визначають постійну мінливість і
трансформацію потоків інформації, зумовлюють появу нових, складніших
проблем, які вимагають обґрунтування і реалізації відповідних підходів до
професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства. Серед таких
підходів виокремлюємо системний.
Системний підхід у педагогіці відповідає вимогам загальної теорії систем,
згідно з якою кожен об’єкт в процесі його дослідження повинен розглядатися
як велика і складна система і в той же час як елемент більш загальної системи.
Відповідно до системного підходу, який допомагає виявити закономірності
і взаємозв’язок між компонентами системи з метою їх більш ефективного
використання, будь-яка система (об’єкт) розглядається науковцями
(О. Березюк, О. Білоус, О. Біляковська, Н. Волкова, О. Дубасенюк, В. Жигірь,
В. Ковальчук, Ю. Курнишев, С. Оргєєва, В. Пашин, Н. Пудовкіна, М. Садовий,
Н. Салига, С. Сорокоумов, С. Харченко, О. Чеботарьова, Ю. Шабанова,
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Б. Юдин) як сукупність взаємоповʼязаних елементів (компонентів), що має
вихід (мета), вхід (ресурси), звʼязок із зовнішнім середовищем, зворотний
зв’язок.
Системний підхід Н. Пудовкіна розглядає як напрям методології
вирішення якої-небудь проблеми, завдання, в основі якого лежить розгляд
об’єктів, процесів, явищ як систем. Системний підхід передбачає розгляд
проблеми не ізольовано, а в єдності зв’язків, осягнення сутності кожного
зв’язку та окремого елемента, проведення асоціації між загальними та
частковими цілями. В силу високої спільності, системний підхід ґрунтується на
ряді принципів діалектики: взаємозв’язку і розвитку, залежності (зв’язаності) і
незалежності (автономність), якісного розвитку частини і цілого [3, с.90].
С. Сорокоумов вважає системний підхід як один з основних
методологічних підходів, який передбачає виділення структури та змісту
методологічних знань і умінь, необхідних для вирішення творчих професійних
завдань, орієнтації в сучасній професійній діяльності [4, с.158].
Подібне визначення системного підходу подає Т. Васильєва. Автор
доводить, що системний підхід забезпечує взаємодію всіх структурних і
функціональних компонентів моделі: цілей, завдань, змісту, методів, засобів
формування професійних ціннісних орієнтацій, діяльності викладачів і
здобувачів, спрямованої на використання одержуваних на різних етапах
навчання знань, умінь, навичок, компетентностей у навчальній та майбутній
професійній діяльності [1, с.83].
Пов’язують системний підхід із творчими здібностями, творчою
діяльністю майбутнього фахівця, її реалізацією та перетворенням в залежності
від сучасних і перспективних вимог виробництва, суспільства С. Сорокоумов
[4], О. Чеботарьова [5].
На думку В. Пашина, застосування системного підходу забезпечує розгляд
різних уявлень, предметних зображень в одному цілому, але при цьому
неможливе їх механічне з’єднання, оскільки вони представляють різні галузі
наукового знання. Системне уявлення об’єкта має бути орієнтоване не прямо на
об’єкт, а на предметні галузі, що його забезпечують. Об’єднання декількох
різнопредметних факторів, вимог, наукових уявлень співвідносить і пов’язує їх
один з одним. Таким чином, системна ситуація включає проблеми і завдання,
орієнтовані не так на об’єкти, а на предметні сфери, що включають елементи,
сукупності, блоки, об’єднання, модулі, комплекси тощо. Умовою
співвіднесення цих предметних галузей є нові моделі об’єкта, засновані на
теорії інтеграції та диференціації, що дозволяє зв’язати між собою різні наукові
напрями [2, с.64].
Системний підхід орієнтував на розкриття цілісності процесу підготовки
майбутніх фахівців лісового господарства за рахунок визначення значущості
структурно-змістових компонентів багатопредметного навчання, на виявлення
різноманітних типів зв’язків у ньому і в подальшому на зведення всього в єдину
картину за рахунок визначення зв’язків інтеграції як всередині
лісогосподарських дисциплін, так і між різними дисциплінами, а також за
рахунок встановлення рівнів і етапів навчання здобувачів.
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Оскільки, процес професійної підготовки майбутніх фахівців лісового
господарства як складна педагогічна система є важливою складовою ще більш
складної системи (мета-системи), в яку він органічно вбудований, − лісівничої
освіти як сукупності процесів навчання, виховання і розвитку особистості.
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ПАМ'ЯТНА КНИЖКА ГУБЕРНСЬКИХ СТАТИСТИЧНИХ КОМІТЕТІВ
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Шевцова Є. С.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
В умовах поглиблення інформатизації сучасного наукового простору
важливою складовою історичного аналізу аграрної розвитку регіонів стає
накопичення додаткового ресурсу для вивчення соціальних, економічних,
природніх процесів і загальних тенденцій. Історія володіє широким спектром
різноманітних джерел, комплексне вивчення яких дає змогу дослідникові
уникнути суб’єктивізму в оцінках і висновках щодо минулого. Чим більш
віддалені за часом події, які вивчає дослідник, тим важливішою видається
потреба якомога більшого діапазону джерел, інформаційний ресурс яких
допоможе сформувати об’єктивну картину подій [2, 221]
Пам`ятні книжки губерній та областей ˗ офіційні універсальні довідкові
видання, що повідомляють основні дані про губернію на певний рік. Вони є
одними з найцінніших регіональних видань та несуть важливу інформацію з
питань розвитку окремого краю у різних аспектах. Книги з такими назвами
видавались багатьма громадськими організаціями, а також приватними
особами. Проте мета нашої джерелознавчої критики, саме видання губернських
статистичних комітетів, як установ підвладних МВС. Ініціатива подібних
видань надходила перш за все від перших осіб губернської адміністрації [1, 17].
Основні цілі і завдання видання пам’ятних книжок на загальнодержавному
рівні сформульовано у циркулярному листі міністра внутрішніх справ С.
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Ланського від 1859 р., який було розіслано всім губернаторам і начальникам
областей імперії. У листі зазначалося, що точне уявлення про стан губерній
можуть дати «статистичні дані про народонаселення і промислові та
продуктивні сили взагалі, що обробляються у губернських статистичних
комітетах, так само як і відомості, що зосереджуються, згідно із законом, у
губернському управлінні, про адміністративний поділ і склад губерній.
Зведення усіх цих даних у загальну відомість становить істотну користь: воно
знайомить місцевих жителів і публіку взагалі з адміністративним і
господарським становищем губернії; може викликати розгляд, особливо
найближчий, місцевий, відомостей, що повідомляються, і тим самим сприяти
виправленню і доповненню приватними дослідженнями неточних або неповних
відомостей, зібраних офіційним шляхом. Найзручнішим засобом для
поширення таких відомостей може бути видання губернських пам’ятних
книжок, щорічно або принаймні через кожні два або три роки» [6, 375].
Так, «Пам’ятна книжка Катеринославської губернії на 1864 рік» у розділі,
що мав назву «Статистичні відомості про губернії»,
подає кількісну
інформацію про чисельність населення (за станами та родом зайнятості), про
будівлі, заводи і фабрики, видані торгові свідоцтва, про користування
селянськими, поміщицькими, казенними землями, про ціни на хліб і фураж
тощо [3].
За 1866 р. подано інформацію, про кількість експортованого українськими
губерніями хліба різних сортів з 1830 по 1865 рр., зазначенням років, що стали
неврожайними, та як припали на військові дії. Тут же знаходимо відомості про
ціни на хліб, просо, льон, борошно, овес, картоплю, капусту, а також яблука,
груші, виноград та багато іншого. За матеріалами простежуються наслідки
реформи 1861 р. У додатках до видання міститься інформація про урочний стан
робіт, тобто вартість селянських відробітків за різні види праці, від збирання
хліба до копання господарських ям та плетіння тину [4].
У Пам`ятні книжці Харківської губернії за 1866 р. знаходимо цінний
матеріал з географії краю, у якому детально описана якісна характеристика
ґрунтів регіону, їхній склад та геологічні умови формування. Чорнозем тут
описаний з огляду на його різновиди. Наводиться характеристика природнокліматичних умов та специфіка сільського господарства губернії.
Друга частина цього огляду містить ґрунтовне дослідження лісів України.
Приділена увага різним видам дерев, надані точні характеристики особливостей
рослин, зовнішнього вигляду, ареалу розповсюдження, якості деревини. Вже
тоді висловлювалась проблема вирубки лісів та робились висновки про
необхідність збереження флори [5].
Отже, пам`ятні книжки являють собою унікальні видання, що містять
важливий історичний матеріал, та становлять цінну джерельну базу для
досліджень періоду ХІХ – ХХ ст. з історії аграрного сектору України. Окрім
того, що вони висвітлюють загальні питання розвитку губерній, можуть
розміщувати на своїх сторінках точні статистичні відомості.
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Перші намагання російської держави спланувати сільськогосподарську
дослідну справу належать до 1894 року. Тоді ґрунтознавець, професор
П.А. Костичев зпроєктував мережу сільськогосподарських дослідних станцій
згідно з фізико-географічними районами Росії. Ідея державного планування й
організації сільськогосподарської дослідної справи набула розвитку й
впровадження в практику з розробкою у 1908 році проекту вченого-аграрника
В.В. Вінера, що також мав за основу територіальний підхід у вивченні
сільського господарства [1, с. 110]. Важливим аспектом такого підходу й основним
так би мовити задумом, стало виокремлення завдань й розмежовування функцій
між складовими організаційної структури аграрного дослідництва, які згодом
набули подальшого розвитку аж до сьогодення. Йдеться про районні
(центральні) та місцеві (внутрішньорайонні) дослідні станції, дослідні поля або
ділянки і колективні досліди.
Від початку створення цей проект детально обмірковувався відповідно до
потреб України на крайових з’їздах у містах Харкові, Києві, Катеринославі,
Одесі та ін. Офіційно впроваджений у практику, він викликав широке
обговорення серед учених-аграріїв, керівників відомств та окремих дослідних
установ аграрної галузі [2]. Дискусії тривали до початку інституалізації
сільськогосподарської дослідної справи, яка відбулася наприкінці 1920-х років.
Хоча тривалий час ідея створення спеціальних сільськогосподарських дослідних
установ, а особливо спеціалізованих інститутів не була популярною в Україні.
Варто зауважити, що окремі спроби організувати спеціальні установи все ж мали
місце, зокрема Лубенська дослідна станція лікарських рослин, спеціальна
Лохвицька тютюнова дослідна станція, спеціальна садогородня Мліївська
дослідна станція, Асканійська скотарська дослідна станція тощо [3, с. 42].
Увагу на потребу організації спеціальних сільськогосподарських науководослідних інститутів неодноразово звертали відомі вітчизняні вчені, зокрема
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О.А. Яната, С.П. Кулжинський, О.С. Соколовський та ін. Проте підтримки
державного керівництва ці проекти не одержали. Крім того, запроваджену
систему універсальних крайових сільськогосподарських дослідних станцій
далеко не всі підтримували ще з моменту її запровадження, а саме такі видатні
вчені-аграрії як С.Ф. Третьяков, П.С. Косович, Н.Л. Скалозубов та ін. Також не
всі колишні губернські земства погоджувалися з такою ідеєю. Зокрема
Чернігівське губернське земство, яке з 1911 р. розгорнуло активну діяльність з
організації сільськогосподарської дослідної справи, на пропозицію директора
Чернігівської сільськогосподарської дослідної мережі С.П. Кулжинського взяти
участь у створенні Київської крайової сільськогосподарської дослідної станції,
яка за планом Департаменту хліборобства мала обслуговувати і колишню
Чернігівську губернію, відповіло відмовою.
Понад два десятки років різноманітні кола дослідників і агрономів
висловлювали свої думки і пропозиції щодо організаційної побудови аграрного
дослідництва. Принципи, висунуті В.В. Вінером внесли багато корисного і
цінного, але у процесі двадцятирічної діяльності чимало аспектів виявилися
непридатними, застарілими або такими що не відповідали умовам України.
Крім того, як зазначав С. Кулжинський, окремі українські посадовці
«…перекрутили основні ідеї В.В. Вінера і утворили з крайових с.-г. досвідних
станцій якогось фетиша, вкладаючи в поняття крайової побудови досвідної
справи не те, що хотів сам автор В.В. Вінер» [3, с. 43].
Зокрема і В.В. Вінер у доповіді на Першому Всеукраїнському з'їзді з
питань сільськогосподарської дослідної справи (1925) зазначав про остаточне
перекручення принципу крайової побудови сільськогосподарської дослідної
справи і як результат – загальне незадоволення серед вчених-аграріїв і крайнє
загострення
між
привілейованими
співробітниками
крайових
сільськогосподарських дослідних станцій з одного боку та, рештою дослідників
з другого боку, вимушених або зовсім припинити роботу, або провадити її в
ненормальних умовах і в обмеженому масштабі без матеріальної підтримки
НКЗ України [4]. За таких умов, наприкінці 20-х рр. виникла крайня потреба в
побудові чіткої організації сільськогосподарської дослідної справи в Україні, в
тому числі й науково-дослідних інститутів. Вважалось, що ідея великих
універсальних сільськогосподарських дослідних станцій, запозичена з практики
Північно-Американських Сполучених Штатів, де такі установи обслуговували
певні адміністративні території (штати), не виправдала себе в обслуговуванні
природно-історичних країв України. У кожному штаті США діяла своя велика
сільськогосподарська дослідна станція, яка знаходилася в підпорядкуванні
цього ж штату, а Міністерство хліборобства підтримувало однаковою мірою усі
станції згідно з законом Адамса Хатча Парнеля. Створення в Україні крайових
сільськогосподарських дослідних станцій передбачало обслуговування певних
природно-кліматичних зон (країв), зокрема Лісостепу – Харківська і Київська,
Степу – Дніпропетровська і Одеська, Полісся – Поліська крайова
сільськогосподарська дослідна станція. Проте після близько 20-літньої
діяльності цих станцій так і не з’явилося чіткого уявлення про те, що ж являють
собою ті чи інші краї. Так, до 1925 р. Поліського краю не виділялося, а його
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територія входила до складу Київського краю і вважалося, що Київська крайова
сільськогосподарська дослідна станція, створення якої припало на 1912–1914
рр. – може й повинна обслуговувати потреби Полісся. Між вченими і
дослідниками довго тривали суперечки, які райони відносити до заново
виділеного Поліського краю, а які залишити у Київському краї. Також до
прикладу, не було певної різниці між двома степовими краями –
Дніпропетровським і Одеським, принаймні такої, що вимагала б організації
спеціальної станції, хоча звичайно, між окремими районами Степу різниця була
і залишається. Суперечності змусили багатьох науковців висунути проект про
злиття двох степових крайових станцій (Дніпропетровську і Одеську) в одну –
Дніпропетровську. Залишалися також нез’ясованими відмінності між двома
лісостеповими краями – Київським і Харківським, до складу яких на середину
20-х рр. минулого сторіччя входили великі райони Придніпровської
льодовикової смуги, генетично пов’язані ґрунти якої деякі дослідники і
ґрунтознавці відносили одразу до двох країв, розрізаючи їх по Дніпру. Деякі
вчені приєдналися до професора К.К. Гедройца, який висунув теорію про поділ
Лісостепу на три краї – Правобережний Лісостеп, Придніпровський
льодовиковий язик і Лівобережний Лісостеп [5, с. 11].
Вказані розбіжності та й інші суперечності свідчили про певну штучність
даного поділу території України на краї, їхні межі. Зокрема той факт, що
поняття «країв» сільськогосподарських дослідних станцій вимагало наявності
своїх специфічних крайових завдань, й було одним із найслабкіших місць
станцій. Так, жоден з відділів рільництва станцій за увесь період роботи так і не
зміг опрацювати своєї крайової програми. Здебільшого вони дублювали
програми районних дослідних станцій, лише були більшими за обсягом завдяки
належному державному фінансуванню. Також варто зазначити, що при
організації крайових сільськогосподарських дослідних станцій передбачалася
концентрація відділів в одному місці та налагодження співпраці науковців
різних спеціальностей, що дало б змогу покращити результативність усієї
діяльності. Проте крайовим дослідним станціям не вдалося влаштувати всі
відділи
у
близькості,
наприклад
відділи
Київської
крайової
сільськогосподарської дослідної станції розміщувалися навіть не в своєму краї,
не в Лісостепу, а на Поліссі [1, с. 115]. Усе разом виходило за рамки поняття
«крайової» (робота велася не в своєму краї) і виключало можливість поєднання
роботи відділів. Такий стан призвів до намагання низки відділів деяких
крайових станцій виокремитися з крайової сільськогосподарської дослідної
станції в певні спеціальні станції. Так, на тій же Київській крайовій
сільськогосподарській дослідній станції відділ скотарства, як тільки створив
свою матеріальну базу, розпочав роботу над питанням відокремлення в
спеціальну дослідну станцію.
Відкриття у 1928 році науково-дослідних інститутів вносило суттєві зміни
в існуючу систему сільськогосподарської дослідної справи в Україні і
насамперед у роботу крайових сільськогосподарських дослідних станцій, що до
останнього часу по суті сприймалися як універсальні крайові науково-дослідні
інститути. Тоді й постало чітке запитання – чи потрібні в такому разі крайові
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сільськогосподарські дослідні станції, коли поряд створюються спеціальні
науково-дослідні інститути? Організація спеціальних сільськогосподарських
інститутів спричинила перегляд і подальшу перебудову всієї системи
організації аграрного дослідництва в Україні.
Джерела та література

1. Щебетюк Н.Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст. :
монографія ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред.
В. А. Вергунов. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2017. 380 с.
2. Вергунов В.А. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні. Від зародження до
академічного існування : організаційний аспект / НААН, ННСГБ. Київ : Аграр. наука, 2012.
416 с.
3. Кулжинський С. Крайові с.-г. досвідні станції та спеціальні с.-г. дослідні інститути
на Україні. Вісн. с.-г. науки та дослідної справи. 1928. № 6 (Т. 5). С. 42–47.
4. Винер В.В. Областное построение с.-х. опытного дела в теории и на практике. С.-х.
опытное дело. 1925. № 6. С. 3–8.
5. Гедройц К.К. К вопросу об естественно-историческом районе Носовской с.-х.
опытной станции. Носовская с.-х. опытная станция. Вып. 40. 1926. С. 11–12.

АНАЛІЗ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ АКАДЕМІКА М.П. ПЕТРОВА
(1834–1920)
Янін В.А.
Київський інститут залізничного транспорту Державного
університету інфраструктури та технологій
Друга половина ХІХ ст. найбільш чітко демонструє нам зміну стереотипів
розвитку тодішньої Російської імперії – від традиційних аграрних моделей до
індустріальних. Останні були зв’язані із утворенням промислових підприємств,
транспортних комунікацій, залученням до господарського обігу як нових
природних ресурсів, так і територій. Власне, у цей час, російські державні діячі,
промисловики і підприємці починають оцінювати економічний потенціал
Сибіру. Це було зумовлене тим, що на кінець ХІХ ст. працями академічних
експедицій і краєзнавців вже було накопичено достатньо відомостей про Сибір.
Усі вони засвідчували економічний потенціал цього регіону – великої за
масштабами території царської Росії. Однак, не дивлячись на це,
індустріалізація Сибіру відбувалася дуже повільно. Причиною цього становища
було те, що Сибір в кінці ХІХ ст. був малозаселеним і слаборозвиненим.
Залізничний транспорт – вид транспорту, що здійснює перевезення
вантажів і пасажирів залізницями. Є однією з важливих галузей сучас. госп-ва,
невід'єм. частиною транспорт. системи України. Значна роль З. т. обумовлена
його перевагами перед ін. видами транспорту: цілорічне і цілодобове
використання; швидкість і рентабельність перевезення масових вантажів,
особливо на далекі відстані; зручність для населення. Розрізняють З. т. заг.
користування (магістрал.), пром. і міський. Магістрал. транспорт здійснює міжі внутр.-держ. пасажир. й вантажні перевезення, зокрема вантажні комбінов.
перевезення в контейнерах у взаємодії з різними видами транспорту. Залежно
від обсягів вантажопотоків, залізниці можуть бути одно-, дво- чи багатоколій.,
249

залежно від енергет. ресурсів регіонів – із різними видами тяги (електр., дизел.,
паровою, комбінов.). Залізниці на електр. тязі обладнують контакт. мережею,
що підвищує вартість комплексу тех. засобів, але надає значні переваги при
перевезенні великих вантажо- і пасажиропотоків на важливих міжрегіон.
напрямах (електрифікація залізниць є пріоритет. завданням розвитку З. т.).
В даному контексті для нас важливо проаналізувати програму діяльності
М.П. Петрова в царині залізничного транспорту і його господарювання. На той
час М.П. Петров очолював різні залізничні структури російської імперії.
Ставши заступником міністра шляхів сполучення, він одразу зайняв чітку
позицію стосовно промислового розвитку Сибіру. Починаючи з 90-х років
ХІХ ст. Міністерство фінансів відігравало основну роль серед урядових
структур, керуючи промисловістю, торгівлею і в деякій мірі зовнішньо
економічною діяльністю. Заслуга М.П. Петрова полягала в тому, що він зумів
на практиці здійснити багато ідей розвитку російської економіки, які ще до
нього запропонували його попередники М.Х. Бунге і І.О. Вишнеградський. Ці
ідеї, в першу чергу, були пов’язані з політикою протекціонізму, митних тарифів
і концесій, будівництва під егідою держави. Безперечно, перелічені ідеї в кінці
ХІХ ст. стали предметом постійних дискусій.
Доповідь присвячена внеску академіка М.П. Петрова у висвітлення ролі
залізничного транспорту для розвитку економіки Російської імперії упродовж
1905–1916 рр. Встановлено, що зазначена проблема була основною в наукових
пошуках вченого. Визначено, що наприкінці ХІХ ст. вона викликала жваві
дискусії і завдяки Д.І. Менделєєву, М.П. Петрову та іншим вітчизняним
інженерам її вдалося вирішити. З’ясовано, що надзвичайне ускладнення
економічного стану царської Росії в результаті її поразки у російсько-японській
війні 1904–1905 рр., а також швидкий розвиток мережі залізниць, робило дуже
неоднозначними, а відтак і суперечливими судження критиків про роль
залізничної сфери в економіці країни. Крім того, у тогочасній економічній
науці взагалі було відсутнє таке поняття, як аналізування господарської
діяльності залізниць. У результаті не було виявлене мірило впливу залізничної
сфери на продуктивність праці у цілому по країні і не були визначені закони
цього впливу. Тому стало закономірним явищем те, що на початку ХХ ст. різке
погіршення фінансового стану залізниць почало розглядатися під вузьким
кутом зору при порівнянні касових надходжень і витрат, а не задля державної
зацікавленості. Власне тому стаття М.П. Петрова «Так ли дурны наши
железные дороги, как полагает профессор Мигулин?» у 1905 р. стала його
першим економічним звітом у визначенні позитивної дії збільшення обсягу
перевезень на розвиток промисловості і економічного стану царської Росії
загалом.
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