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Роз лян то питання щодо необхідності
розроблення та армонізації ор анізаційно-
методичних нормативних до ментів, я і
ре ламент ють за альні вимо и до
метроло ічно о забезпечення на ових
досліджень землеробстві для підвищення їх
я ості, надійності та он рентоспроможності.

Результатами наукових досліджень у земле-
робстві можуть бути новітні технології обробітку
ґрунту, нові сорти зернових культур та техно-
логії їх вирощування, патенти на винаходи, пуб-
лікації з пропозиціями виробництву і звіти з ви-
конання науково-дослідницьких робіт. Ефек-
тивність вирішення цих завдань нероздільно
пов’язана з якістю метрологічного забезпечен-
ня експериментальних робіт, використанням
сучасних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).
Нині жодне наукове дослідження, у тому числі
у сфері землеробства, не може обійтись без
вимірювальної інформації. Саме це значною
мірою забезпечує достовірність даних дослід-
жуваних об’єктів, підтвердження теоретичних
гіпотез, розрахунків та прогнозів урожайності
сільськогосподарських культур, забезпечення
їх конкурентоспроможності на світових ринках.
Згідно із законом України [4], основним завдан-
ням метрологічної діяльності у сфері наукових
досліджень є здійснення заходів щодо визна-
чення наукової, нормативної, організаційної та
технічної основ робіт з досягнення та підтри-
мання єдності вимірювань. Для реалізації зав-
дання метрологічна діяльність у науково-дос-
лідних установах здійснюється на підставі за-
конодавчих та нормативних актів, що вимагає
правильного їх застосування при виконанні ро-
біт наукового та прикладного характеру. В Ук-
раїні існує понад 3 тис. нормативних документів
з метрології різних видів та рівнів. Залежно від
об’єкта стандартизації вони є основополож-
ними — організаційно-методичні, загально-тех-
нічні, термінологічні та методичні методи ви-
мірювань (аналізувань), контроль значення
метрологічних характеристик ЗВТ, методики ви-
конання вимірювань, визначення похибок або
невизначеності результатів вимірювань, мето-
дики повірки (калібрування) тощо [8].
Вступ України до СОТ, подальша її інтегра-

ція у світову, передусім, європейську економіку та
ефективний захист прав громадян як спожи-
вачів якісної та безпечної продукції сільськогос-

подарського виробництва настійно потребують
розроблення нових нормативних документів,
без яких неможливе правильне застосування
ЗВТ та виконання вимірювань, визнання їх ре-
зультатів на світовому рівні. На жаль, існуюча
нормативна база документів із метрологічного
забезпечення досліджень, характеристик скла-
ду та властивостей ґрунтів, продукції рослин-
ництва, води та добрив не повною мірою від-
повідає вимогам сьогодення. Діючі стандарти
частково застаріли і потребують актуалізації.
Враховуючи, що одним з основних пріоритетів
співробітництва України та ЄС є інтеграція ук-
раїнської науки в європейську, вони мають бути
гармонізовані з європейськими та міжнародни-
ми. Гармонізація національних стандартів з
міжнародними і їх застосування у наукових дос-
лідженнях має ряд переваг, а саме: сприяє еко-
номії ресурсів із розроблення нових норматив-
них документів за видами вимірювань; дає
можливість вчасно проінформувати вітчизня-
них науковців (виробників) стосовно вимог між-
народних документів; забезпечує умови для
взаємного визнання результатів вимірювань
між виробником і споживачем наукової про-
дукції в Україні і на міжнародному рівні.
Якісне метрологічне забезпечення єдності

вимірювань відіграє важливу роль у конкурент-
ній боротьбі за ринок надання послуг у сфері
наукових досліджень і розробок, які здійснюють
науково-дослідні установи системи УААН. Крім
того, вирішення цієї проблеми дає можливість
для застосування новітніх вітчизняних і зару-
біжних ЗВТ, установлення загальних правил,
норм вимог, процедур подання результатів ви-
мірювань і тим самим довіри до якості науко-
вих досліджень.
Слід зазначити, що гармонізацію діючих в

Україні стандартів у сфері метрології здійсню-
ють на основі міжнародних документів Міжна-
родної організації стандартизації (ISO), повно-
правним членом якої з 1993 р. є Україна. Нині
лише 52% українських стандартів сільськогос-
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подарської продукції гармонізовано з міжнарод-
ними, 29% — харчової промисловості [10].
Відсутність своєчасної актуалізації норма-

тивної бази організаційно-методичних норма-
тивних документів з метрології, їх оновлення і
гармонізацію з міжнародними унеможливлює
взаємне визнання результатів вимірювань, вип-
робувань і сертифікації, що створює для вітчиз-
няних наукових досліджень перешкоди на шля-
ху їхнього міжнародного визнання й довіри.
Важливим кроком на шляху до розв’язання

цієї проблеми стало прийняття Кабінетом Мі-
ністрів України розпорядження [13], яке містить
нову концепцію єдиних вимог розроблення та
впровадження сучасних стандартів, технічних
регламентів, норм, правил із забезпечення єд-
ності вимірювань та якості ЗВТ. Частково вирі-
шення цього питання у науковому землеробстві
забезпечується чинними нормативними доку-
ментами (стандартами), які гармонізовані з між-
народними і діють на території України [6, 7,
14]. Більш повну і детальну інформацію про них
можна знайти в «Показнику нормативних доку-
ментів з метрології» [11] або на сайті Держ-
споживстандарту України www.dss.gov.ua «Мет-
рологія». Важливим фактором ефективності
впровадження сучасних організаційно-методич-
них нормативних документів щодо метрологіч-
ного забезпечення наукових досліджень є наяв-
ність метрологічної служби (МС) науково-дос-
лідної установи, функції і завдання якої ви-
значаються законом [4], положенням [15] і
наказом Мінагрополітики [9]. Головним крите-
рієм функціонування МС є її позитивний вплив
на діяльність наукових підрозділів у дотриманні
ними встановлених процедур (правил) прове-
дення експериментально-дослідних робіт з під-
вищення рівня їх метрологічного й стандарти-
зованого забезпечення, а також [1, 11, 12] про-
ведення консультацій для науковців щодо впро-
вадження нових технологій, правильного вибору
і застосування наявного аналітичного обладнан-
ня, за допомогою якого найбільш ефективно
можна розв’язувати поставлені завдання під
час проведення експериментів та дослідів; на-
дання допомоги аналітичним підрозділам у роз-
робленні та впровадженні сучасних методів та
методик виконання вимірювань, визначенні
метрологічних характеристик ЗВТ і розрахунку
похибок вимірювання, виключаючи при цьому
невірні висновки; здійснення метрологічної екс-
пертизи і оформлення науково-технічної доку-
ментації на дослідну продукцію; проведення
повірки (калібрування), атестації і технічного
обслуговування засобів вимірювання тощо.
На жаль, з переходом на ринкові відносини

багато науково-дослідних установ скоротили
витрати на утримання МС, що негативно впли-
нуло на якість метрологічного забезпечення ви-
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конання науково-дослідних робіт. Зокрема, це
виявляється у зниженні рівня розроблення на-
уково-технічної документації, звітів про вико-
нання наукових програм, використанні у доку-
ментації застарілої термінології, неправильних
або неповних посилань на нормативні докумен-
ти, засоби і методи досліджень (вимірювань,
аналізувань) тощо. Усе це знижує рівень дос-
лідницької продукції та надання наукових по-
слуг, призводить до недовіри до неї вітчизня-
них і зарубіжних споживачів. Серед наукових
установ системи УААН належне місце займа-
ють аналітичні лабораторії ННЦ «Інститут зем-
леробства УААН», які визначають фізико-хі-
мічні, агрохімічні та мікробіологічні показники
об’єктів досліджень, на основі чого розробля-
ють рекомендації з наукових розробок у сільсь-
когосподарське виробництво. Аналіз досвіду
практичної діяльності аналітичних підрозділів
ННЦ «ІЗ УААН» з метрологічного забезпечен-
ня експериментальних досліджень засвідчує,
що ефективність та результативність їх вирі-
шення у багатьох випадках залежить від так
званого «людського фактора» — укомплектова-
ності лабораторій висококваліфікованими фа-
хівцями з досвідом виконання необхідних видів
вимірювань із застосуванням сучасних техніч-
них засобів [2]. Важко не погодитися з Прези-
дентом НАН України Б.Є. Патоном, що робота
в метрологічних службах наукових організацій
і установ потребує широкого світогляду, спе-
цифічної системи поглядів, наявності достатніх
природничо-наукових та науково-технічних знань,
володіння загальнонауковими методами піз-
нання. На шляху вирішення цих питань стоїть
немало перешкод, серед яких слабкий загаль-
ний рівень знань окремих науковців щодо ро-
зуміння необхідності широкого застосування
новітнього інструментального аналітичного об-
ладнання у практиці проведення робіт ви-
мірювальних лабораторій; застарілість або від-
сутність нових нормативних документів, що
регламентують вимоги та підтверджують дос-
товірність результатів вимірювань стосовно
об’єктів дослідження та методів, за допомогою
яких можна найефективніше розв’язувати по-
ставлені завдання; інертність науковців стар-
шого покоління щодо використання методів
дослідження і ЗВТ, які нині є морально заста-
рілими, трудомісткими і не завжди можуть да-
вати об’єктивну інформацію, що відповідала б
сучасним вимогам міжнародних стандартів;
відсутність модернізації, поповнення та непри-
пустимо високий рівень зносу лабораторного
обладнання, що знижує рівень експеримен-
тальних робіт та метрологічного супроводжен-
ня наукових досліджень, якість та конкурентос-
проможність наукової продукції на відповідність
її міжнародним стандартам.
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Створення сучасної національної бази
організаційно-методичних нормативних доку-
ментів з метрології, яка б містила їх опти-
мальний перелік у сфері наукових досліджень
у землеробстві, їх гармонізація з європейськи-

Висновки

ми і міжнародними стане одним із важливих
чинників підвищення якості виконання експе-
риментальних досліджень, розроблення та
впровадження наукової продукції, конкурен-
тоспроможної на світових ринках.
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