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Постановка проблеми. Кожна галузь народ-
ного господарства характеризується певним рів-
нем організації своєї діяльності. Це стосується 
всіх відомств і господарських структур, зокрема 
обласних управлінь сільського господарства, 
науково-дослідних установ та інших наявних 
служб забезпечення сільського господарства. 
Існуюча система співпраці науки з господарс-

твами базується, головним чином, на особистій 
довірі виробничників до наукових співробітни-
ків, укладанню договорів із господарствами і 
визначення приросту урожаю та економічної 
ефективності. Приріст урожаю, зазвичай, визна-
чаються відокремленням рівня урожаю на площі 
впровадження та урожаю на контрольних ділян-
ках, або відніманням від врожаю на площах 
впровадження рівня урожаю на полях (з аналогі-
чними характеристиками), де проводилася при-
йнята в господарстві агротехніка. Обидва ці під-
ходи не забезпечують об’єктивної оцінки приро-
сту врожаю від впровадження. 
Систему взаємовідносин науки з виробницт-

вом слід розглядати як складну і до кінця не ви-
рішену наукову проблему [1]. 
Головним принципом контрольованого впро-

вадження наукових розробок у виробництво є 
забезпечення всебічного вивчення стану 
об’єктів: рівня урожаю і конкретної технології 
вирощування в виробничих умовах, погодних 
умов, а також параметрів агрохімічного й меліо-

ративного стану ґрунту на полі, зайнятому конк-
ретною культурою. Образно кажучи, необхідно 
«вписатися» в існуюче в господарствах матеріа-
льно-технічне забезпечення і технологію вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, врахо-
вуючи агрохімічні й меліоративні характеристики 
конкретного поля та можливий вплив погодних 
умов. Для цього об’єкти (поля) треба знати.  
Прикладна сільськогосподарська наука пови-

нна приносити реальну користь державі. При 
цьому основним критерієм оцінки результатів 
науково-дослідних робіт є економічна ефектив-
ність від упровадження результатів наукових 
розробок у виробництво. У цьому плані першо-
чергове значення має оцінка фактичного прирос-
ту врожаю від рекомендованих наукових агро-
технічних заходів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Світовий досвід свідчить, що успішна робота 
державних і приватних структур досягається при 
забезпеченні конкретного загального керівницт-
ва, чіткого визначення обов’язків підвідомчих 
організацій та відпрацювання системи реалізації 
функцій кожного з підрозділів [3]. Для реалізації 
системи наукового забезпечення галузей рос-
линництва пропонується створення єдиного об-
ласного консультативно-впроваджувального 
центру на базі обласних управлінь АПВ, зональ-
них інститутів АПВ, служби захисту рослин, аг-
рохімічної, меліоративної та інших існуючих 
служб забезпечення сільського господарства [2, 
3]. При цьому всі зазначені служби мають нада-
вати конкретну інформацію для оцінки агроеко-
логічного стану полів сівозмін відповідно до 
розроблених і відпрацьованих нами методичних 
вказівок [1]. Для оцінки фактичного приросту 
врожаю за рахунок впровадження наукових роз-
робок (норм внесення добрив, способів обробіт-
ку ґрунту, удосконалених машин чи механізмів 
та інше) на конкретному полі, мають бути скла-
дені матриці вихідних даних і відпрацьована мо-
дель урожаю по конкретній агромеліоративній 
зоні (району). Впровадження нових елементів 

Результати досліджень прикладної науки повинні 
всебічно оцінюватися й забезпечувати реальну 
економічну ефективність. Автор наводить сис-
тему контрольованого впровадження наукових 
розробок у виробництво. При цьому виділяються 
рівні впровадження: перший – на підставі резуль-
татів виробничої перевірки і другий – на основі 
оцінки агроекологічної характеристики полів і, 
виходячи з цього, забезпечення розрахункового  

рівня урожаю. 
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технології здійснюється відповідно до «Контро-
льно-облікових карток», які заповнюються спе-
ціалістами господарства спільно з науковими 
співробітниками (авторами відповідних розро-
бок). Розрахунок планової (прогнозованої) уро-
жайності для конкретного поля сівозміни прово-
диться згідно з моделлю врожаю у виробничих 
умовах шляхом введення рекомендованих еле-
ментів у базу даних [1]. 
На жаль, на сьогодні відсутні належні напра-

цювання щодо створення банків даних стосовно 
екологічного стану полів, що не дає можливості 
створити модель урожаю і провести розрахунок 
планової урожайності для заповнення «Контро-
льно-облікових карток» при укладанні відповід-
них договорів із господарствами. Однією з мож-
ливостей планування рівня урожайності при 
впровадженні наукових розробок у виробництво 
є результати виробничих перевірок рекомендо-
ваних агротехнічних заходів, як це здійснюється 
при впровадженні нових сортів.  
Однак на сьогодні розробник може проводити 

виробничі перевірки в будь-якому господарстві чи 
підприємстві без належного контролю з боку ви-
робничих структур, які не несуть відповідальності 
за подальше впровадження наукових розробок, 
оскільки відсутнє «Положення про виробничу пе-
ревірку» (на зразок держсортовипробування сортів 
сільськогосподарських культур) [4, 5].  
Мета досліджень. Метою досліджень є від-

працювання прийнятного для сучасного стану 
наукового забезпечення способів упровадження 
наукових розробок у виробництво. 
Матеріали і методи досліджень. Методоло-

гічною основою досліджень є системний аналіз 
наявного стану організації роботи, існуючих 
служб забезпечення рослинництва та оцінки мо-
жливостей реального впливу прикладної науки 
на ефективність виробництва. При цьому об-
ґрунтовуються два рівні забезпечення упрова-
дження наукових розробок. 
Результати досліджень. Важливим елемен-

том удосконалення співпраці наукових співробі-
тників із господарствами є надання останнім 
конкретних параметрів технології і розрахунко-
вого рівня урожаю. 
На сьогодні забезпечення контрольованого 

впровадження наукових розробок у виробництво 
може здійснюватися на двох рівнях. 
І. П е р ш и й  р і в е н ь контрольованого 

впровадження може здійснюватися вже зараз. 
При цьому планова технологія вирощування 
сільськогосподарських культур відпрацьовується 
спільно зі спеціалістами господарства на підста-

ві рекомендацій науки з урахуванням матеріаль-
но-технічних можливостей господарства, а рі-
вень розрахункового врожаю береться, виходячи 
з планових показників господарства (по конкре-
тному попереднику чи полю) та приросту вро-
жаю за рахунок впровадження рекомендованих 
агрозаходів (згідно з актом виробничої перевір-
ки). До речі, система виробничих перевірок, зок-
рема обов’язкове проведення їх як показових де-
монстраційних дослідів з оформленням спеціаль-
них актів та їх реєстрацією в обласних АПК у сис-
темі УААН та Мінагрополітики, не відпрацьована, 
немає єдиного «Положення про виробничі переві-
рки», не узаконена система фінансування. 
Незважаючи на це, виконавці досліджень у пев-

ній мірі проводять оцінку своїх розробок у вироб-
ничих умовах і зможуть дати основні параметри 
технологічних операцій та приросту врожаю, як 
результат рекомендованих технологій, порівняно 
із загальноприйнятою технологією. 
Нами відпрацьована система контрольованого 

впровадження наукових розробок у виробництво 
відповідно до контрольно-облікових карток 
(табл.1). У період проведення посівних і інших 
робіт на протязі вегетації особою, відповідаль-
ною за впровадження, проводиться контроль за 
дотриманням даної технології. При цьому особ-
лива увага звертається на виконання агрозаходів, 
що можуть найбільше впливати на результатив-
ність впровадження наукової розробки. Параме-
три фактичної технології заносяться в картку. 
ІІ. Д р у г и й  р і в е н ь  контрольованого 

впровадження наукових розробок у виробництво 
– це забезпечення розрахункового рівня урожаю, 
виходячи з конкретних екологічних  характерис-
тик (бонітет земель, забезпеченість ґрунту пожи-
вними речовинами, інших агрохімічних показ-
ників, агромеліоративних характеристик ґрун-
тів). Цей підхід базується на попередньому ви-
вченні цілісних виробничих об’єктів (полів, сі-
возмін) на предмет оцінки і характеру впливу на 
урожай і якість продукції комплексу агротехніч-
них та екологічних (агрохімічних, меліоратив-
них, фітоентомологічних, погодних) факторів. 
Складовими елементами системи вивчення 

виробничих об’єктів та забезпечення наукового 
ведення рослинництва є: 

- визначення обов’язків установ та служб, від-
повідальних за окремі ланки системи забезпе-
чення сільського господарства; 

- організація обліку й подання інформації по 
комплексу агротехнічних та екологічних  (пого-
дних, агрохімічних, меліоративних, фітоентомо-
логічних) факторів; 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор господарства 
«____»_________________20__р. 

КОНТРОЛЬНО-ОБЛІКОВА КАРТКА 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА  

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ в 20___ р. 
Господарство____________________  Сівозміна _____________________________ 
Поле № ____________________  (площа ____________ га) 

№ Показники технології виробництва і 
технічні засоби 

Планові 
(рекомендовані) Фактичні Примітки 

1. Сорт, га %    
2. Попередники, га %    

Основний обробіток ґрунту:    
строк (зяб, веснооранка)    3. 
спосіб, глибина, технічний засіб    

4. 

Внесення добрив, зокрема 
азот 

- технічний засіб 
- усього внесено, кг/га 
- у т. ч. 
- підживлення перше, кг/га 
- підживлення друге, кг/га 

фосфор (Р2О6), кг/га 
калій (К2О), кг/га 
органічні добрива, т/га 

   

5. 
Передпосівні обробітки ґрунту 

перший (глибина, техн. засіб) 
другий (глибина, техн. засіб) 

   

6. Строк посіву, дата, марка сівалки 
(початок – завершення)    

7. Норма висіву, млн/га    
8. Поява повних сходів (дата)    
9. Вступ у зиму (фаза, дата)    
10. Відновлення веґетації весною (дата)    

11. Проведення весняного  
боронування (строк, га%)    

12. 

Пошкодження посівів та захист рос-
лин від шкідників і хвороб: 

основні шкодочинні елементи  
(назва і розповсюдження) 
застосування пестицидів 
(назва, доза, га % використання) 

   

13. 

Забур`яненість посівів та засоби бо-
ротьби: 

основні бур`яни (назва і розпо-
всюдження) 
застосування гербіцидів (назва, 
доза) 

   

14. Воскова та повна стиглість (дати)    

15. 
Збирання урожаю (дати, техн. засіб)
скошування (початок – завершення)
обмолот (початок – завершення) 

   

16. Урожай зерна (ц/га)    
Представник НДУ, ВНЗ 
Головний агроном господарства 
Бригадир  



МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

№ 2 • 2011 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 157

- попередня обробка інформації (приведення 
даних до порівнювальних числових величин) і 
складання матриць вихідних даних по комплексу 
агротехнічних і екологічних факторів; 

- конкретизація програм для ПЕОМ, прове-
дення корелятивно-регресивного аналізу мат-
риць вихідних даних, виявлення факторів-
арґументів, що мають істотний вплив на урожай 
та складання числових моделей урожаю; 

- всебічне обговорення результатів аналізу ін-
формації зі службами забезпечення сільського 
господарства з метою виявлення та усунення 
недоліків у дослідженнях, зокрема подальшому 
забезпеченню повноти інформації; 

- проведення розрахунків рівня запланованих 
при впровадженні рекомендованих агрозаходів 
урожаїв сільськогосподарських культур, виходя-
чи з екологічних характеристик конкретного по-
ля. 
Нами була відпрацьована система обліку ком-

плексу агротехнічних та екологічних (агрохіміч-
них, погодних) факторів, первинного етапу об-
робки інформації й складання матриць вихідних 
даних. 
Виходячи з цих матеріалів та попередніх ре-

зультатів роботи по цій проблемі, нами підгото-
влені методичні вказівки з організації системи 
екологічно безпечного ведення рослинництва (на 
прикладі пшениці озимої) [1]. 
Освоєння системи контрольованого впрова-

дження результатів наукових досліджень у ви-
робництво повинно проводитися в базових гос-
подарствах. Передумовами успішної роботи в 
цьому напрямі є планове математичне забезпе-
чення робіт і конкретне наукове керівництво. 
Розвиток цього нового напряму досліджень 

виробничих об’єктів (і на його основі забезпе-
чення контрольованого впровадження результа-
тів наукових досліджень у виробництво) забез-
печує включення в роботу всіх служб і вносить 
елемент конкретності у взаємовідносинах науки 
з виробництвом. 
Для забезпечення робіт із контрольованого 

впровадження наукових розробок у виробництво 
та впорядкування системи взаємовідносин науки 
з виробництвом у господарствах необхідно вести 
наступні документи: 

- журнал агротехнічного обліку; 
- відомості з екологічної характеристики полів 

(агрохімічні, меліоративні, фітоентомологічні та 
інші); 

- уніфіковані паспорти полів; 
- папка конкретних пропозицій з удоскона-

лення технологій та організаційно-господарської 

діяльності господарств ( для керівників головних 
НДУ, завідуючих науковими підрозділами, які 
відвідують господарство); 

- журнал пропозицій із удосконалення техно-
логії виробництва та організації ведення госпо-
дарства (запис власних конкретних рекоменда-
цій повинні залишати всі науковці та керівники 
районного й обласного рівнів, які відвідують го-
сподарства). 
Облік агротехнічних факторів проводиться на 

основі комплексу показників, передбачених «Ін-
формаційно-обліковою карткою». Для підготов-
ки цієї інформації у відділках чи бригадах пови-
нен вестися «Журнал  агротехнічного обліку», де 
реєструються всі елементи технології й технічні 
засоби виконання робіт. Облік мають вести аг-
рономи відділків (бригад), а контроль за їх вико-
нанням – головний агроном і науковий співробі-
тник, закріплений за господарством. Порядок 
заповнення інформаційно-облікової карти ви-
кладений у згаданих методичних вказівках [1].  
Основним інформативним документом, що 

характеризує параметри всіх факторів, які впли-
вають на урожай культури по полях сівозмін, є 
матриця вихідних даних, в якій залежною пере-
мінною є урожай, а незалежними – величини 
всіх факторів, що повинні впливати на його рі-
вень. 
Перед формуванням матриць вихідних даних 

одержану інформацію аналізують на предмет 
доцільності включення її в якості можливих ха-
рактеристик кожної з груп факторів. Надалі про-
водиться попередня обробка інформації. Перед 
нею ставиться завдання привести всі показники 
в математично порівнювальні абсолютні чи від-
носні величини [1].  
Згідно з одержаним рівнянням лінійної регре-

сії, можна провести розрахунок врожаю, встано-
вивши «внесок» кожного фактора в його рівень. 
При цьому урожай (У) може бути представлений 
сумою добутків середніх значень кожного фак-
тора (хn), помноженому на відповідні коефіцієн-
ти рівняння регресії (аn) плюс вільний член (ао): 
У = х1а1 + х2а2 + х3а3 +… хnаn + aо. 
Загальна інформативність матриць вихідних 

даних оцінюється за величиною множинного 
коефіцієнта кореляції, коефіцієнта детермінації 
та різниці розрахункового (виданого ПОМ) і фа-
ктичного рівня урожаїв за минулі один або кіль-
ка років. 
При розрахунку рівня планового (запланова-

ного) урожаю при рекомендованій технології 
вирощування культури на конкретному полі 
останні заносяться в матрицю вихідних даних із 
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фактичними економічними характеристиками 
поля, і з допомогою ПОМ проводиться розраху-
нок рівня врожаю. Всі дані з рекомендованою 
технологією і розрахунковим рівнем врожаю 
заносяться в «Контрольно-облікову карту», ще 
являє собою основний контрольний документ і є 
підставою для оцінки результатів впровадження, 
складання актів виконання робіт та проведення 
розрахунків господарств із науковою установою. 
За сучасних умов для реалізації рекомендова-

ної системи науково обґрунтованого ведення 
рослинництва на базі обласних управлінь сільсь-
кого господарства та продовольства доцільно 
створити консультативно-впроваджувальні 
центри, до яких повинні ввійти зональні НДІ 
(колишні обласні сільськогосподарські дослідні 
станції), агрохімічна, меліоративна та фітоенто-
мологічна служби [4, 5]. 
Електронно-обчислювальна техніка, наявна в 

зональних НДІ (колишніх обласних дослідних 
станціях) і в управліннях сільського господарст-
ва та продовольства, якраз і повинна використо-
вуватися для забезпечення згаданих робіт. Тіль-
ки за цих умов можливе реальне наукове забез-

печення галузі й охорона навколишнього сере-
довища. 
На даний час розроблено закон України «Про 

сільськогосподарську дорадчу службу», проте 
створена в областях дорадча служба організа-
ційно не пов’язана з господарськими структура-
ми.  
Висновки: 
Передумовою впровадження наукових розро-

бок у виробництво є проведення виробничої пе-
ревірки закінчених науково-дослідних робіт (на-
явність акту виробничої перевірки). 
Успішне впровадження наукових розробок 

може бути здійснене тільки на підставі всебічно-
го вивчення основних параметрів сільськогоспо-
дарських об’єктів (полів сівозмін) і матеріально-
технічних можливостей господарства з метою 
«вписатися» в запроваджену в господарстві тех-
нологію виробництва. 
Головним принципом побудови інформатив-

но-консультативної (дорадчої) служби є ство-
рення її на базі вже існуючих в Україні служб 
(агрохімічної, захисту рослин, наукової, меліо-
ративної та ін.) 
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