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Анотація. Розглянуто 70-річний шлях започаткування, розвитку та диверсифікації системи випробування сільськогосподарської
техніки і технологій в Україні. Показано напрямки науково-випробувальної діяльності
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого протягом всіх періодів. Відмічено, що сьогодні машиновипробування визначається як основна складова
розвитку машинознавства, машинобудування,
машиновикористання та формування ринку
техніки, об’єднаних законодавчою та нормативно-технічною базою (технічне регулювання), формують технічну політику АПК, що
має сприяти виконанню продовольчої політики
впровадженням новітніх агротехнологій та

технічних засобів і забезпечити стале виробництво, безпеку продукції і праці, а також
енергетичну та екологічну безпеку. Зазначено,
що сьогодні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого здійснює науково-випробувальну діяльність відповідно до Тематичного плану наукововипробувальних робіт за науково-технічною
Програмою "Наукові засади розвитку технічної
політики та модернізації агропромислового
комплексу України в умовах євроінтеграції" на
2017-2019 роки.
Ключові слова. Агропромисловий комплекс,
інженерно-технічне забезпечення, сільськогосподарська техніка, технології, випробування,
технічне регулювання.

Вступ. Аграрна політика України спрямована на забезпечення світового рівня ефективності сільськогосподарської галузі за рахунок
технологічного і технічного переоснащення основних галузей сільського господарства та створення
системи
його
життєздатності,
самовідтворення й безперервного розвитку.
Наукові дослідження в аграрній сфері повинні
забезпечити продовольчу безпеку через прогресивні взаємопов’язані процеси. Важлива роль у
поліпшенні ефективності аграрного виробництва відведена машиновипробуванням.
Згідно з [1] випробування сільськогосподарської техніки (машиновипробування) і технологій - це наукові дослідження з визначення
однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки
відповідності згідно з процедурою. Сьогодні
машиновипробування є сучасною розвинутою
галуззю науки і практики, головним завданням
яких є:
- проведення державних приймальних випробувань в природно-кліматичних умовах

України в господарствах різних форм власності
з метою створення інформаційної бази споживчих характеристик технічних засобів для агропромислового комплексу (далі –ТЗ для АПК),
до яких відносяться машини, механізми, обладнання, устаткування, технологічні комплекси
і лінії з них, які використовуються в сільському господарстві, харчовій та переробній
промисловості для вирощування, збирання,
зберігання та перероблення сільськогосподарської продукції, а також для надання послуг з технічного сервісу. Процедурі
машиновипробувань підлягають трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські,
дорожньо-будівельні та меліоративні машини,
сільськогосподарська техніка, інші механізми
відповідно до [2], які беруть участь у русі на вулично-дорожній мережі загального користування під час переїзду до/з місця виконання
робіт у встановленому законодавством порядку,
перелік видів яких ведеться і постійно оновлюється в електронному вигляді центральним
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органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі [3];
- випробування з метою оцінки відповідності
ТЗ для АПК вимогам Технічних регламентів
(функція держави - контроль за безпечністю
продукції);
- випробування ТЗ для застосування пестицидів і агрохімікатів (державний екологічний
контроль допуску на ринок України ТЗ для застосування пестицидів і агрохімікатів);
- випробування з метою поставлення на виробництво та контролювання якості продукції
під час виробництва (приймальні, періодичні,
функційні, контрольні, кваліфікаційні та інші);
- випробування з метою просування на ринок
(фокус-тести, порівняльні та конкурсні випробування).
Виклад основного матеріалу. Машиновипробування пройшли за 70 років значний шлях
розвитку та диверсифікації за своїм призначенням, який умовно можна поділити на 5 основних періодів [4-12]:
1. Період організації та становлення машиновипробувань в УРСР (1948 – 1958 рр.). Основним завданням машиновипробувань у цей
період було підвищення якості нових сільськогосподарських машин і техніки, зменшення
строків їх розроблення проведенням державних
випробувань в спеціалізованих зональних машиновипробувальних станціях професіональними випробувачами, а не тимчасовими
міжгалузевими комісіями. Протягом цього часу
було створено відповідно матеріально-технічну
базу для подальшого прискореного розвитку системи випробувань і досліджень, сформовано
дієвий науково озброєний колектив випробувачів, запозичено та адаптовано до випробувань
методи та методики з інших галузей сільськогосподарської науки і техніки, а також забезпечено коригування розробок вітчизняної
техніки відповідно до світового на той час
рівня.
2. Період інтенсивного розвитку наукових
основ випробувань (1959 – 1976 рр.). Головним
у цей період було підвищення достовірності випробувань сільськогосподарських машин розробленням більш сучасних і вірогідних методів
постановки експериментів, аналізу їхніх результатів, обґрунтованості висновків. За цей час

були виконані такі завдання:
- упроваджено у практику випробувань статистичну обробку отриманих результатів, розпочато
роботи
з
використання
електронно-обчислювальних машин;
- упорядковано галузеву стандартизацію методів і програм випробувань нової техніки. Введено в дію галузеві стандарти практично на всі
типи сільськогосподарських машин та тракторів;
- розроблено та впроваджено спеціалізовані
прилади та обладнання для випробувань: ґрунтовий канал, пересувні лабораторії для агротехнічної оцінки та для тензометрування всіх видів
машин, швидкісну кінозйомку;
- розгорнуто роботи з планування та реалізації державної програми, яка передбачала створення оновленої «Системи машин»;
- випробувано 7188 зразків техніки та рекомендовано у виробництво 929 зразків.
3. Період поглиблених науково-випробувальних досліджень комплексної механізації рослинництва, тваринництва і кормовиробництва
(1976 – 1990 рр.). Основними завданнями в цей
період було розроблення наукових основ, методів і технічних засобів випробування нової сільськогосподарської техніки для тваринництва і
кормовиробництва, удосконалення на цій основі технологій виробництва в рослинництві й
тваринництві та наукова координація діяльності
17-ти машиновипробувальних станцій.
4. Період реформування вітчизняної системи машиновипробувань та розвитку технічного регулювання (1991-2007 рр.). У цей
період пріоритетними напрямками наукових досліджень були:
- моніторинг та формування інформаційної
бази техніко-технологічного забезпечення агропромислового комплексу;
- розроблення системи оцінювання і прогнозування техніко-технологічних рішень в сільськогосподарському виробництві;
- створення інформаційно-комунікаційних
систем та засобів для керованих технологій землеробства;
- розроблення нормативно-методичної бази,
удосконалення систем управління якістю сільськогосподарської техніки і технічних послуг;
- дослідження виробництва і використання
поновлюваних джерел енергії.
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За цей період були вирішені такі основні завдання:
- створено "Національну програму виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для сільського господарства, харчової
та переробної промисловості на 1992-1997 рр.";
- удосконалена вітчизняна нормативна база
випробувань сільськогосподарських машин;
- створено спеціальний підрозділ "СЕПРОсільмаш" (1992 р.), на який покладено функцію
сертифікації вітчизняної та зарубіжної техніки.
- забезпечено наукове підґрунтя вітчизняного
виробництва сучасних машин і техніки.
5. Період подальшого розвитку та диверсифікації вітчизняної системи машиновипробувань в контексті євроінтеграції (з 2008 – по
теперішній час). Основні завдання сьогодення:
- забезпечення на науковому рівні впровадження новітніх технологій, технологічних матеріалів (з вимогами забезпечення сталого
виробництва, безпеки продукції, безпеки праці,
енергетичної та економічної безпеки), організація ефективного інженерно-технічного забезпечення АПК і його складових на основі
Європейських норм технічного регулювання;
- диверсифікація випробувань в умовах євроінтеграції: повна гармонізація до Європейських вимог, процедур та норм, що регулюють
допуск на ринок та введення в експлуатацію
сільськогосподарської техніки з періоду Коаліційної угоди (2014 р.) та угоди про асоціацію
між Україною та ЄС (2017р.).
Сьогодні машиновипробування визнаються
як основна складова розвитку машинознавства,
машинобудування, машиновикористання та
формування ринку техніки, об’єднаних законодавчою та нормативно-технічною базою (технічне регулювання), формують технічну
політику АПК, що має сприяти виконанню продовольчої політики шляхом впровадження новітніх агротехнологій та технічних засобів і
забезпечити стале виробництво, безпеку продукції і праці, а також енергетичну та екологічну безпеку.
Зазначені функції відносяться до компетенції
Міністерства аграрної політики та продовольства України і делеговані Державній науковій
установі «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки
і технологій для сільськогосподарського вироб-
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ництва імені Леоніда Погорілого» як головній
організації з розроблення стратегії технічної політики за такими напрямками:
– прикладні науково-технічні розробки в системі інженерно-технічного забезпечення АПК
та машиновикористання (прогнозування розвитку галузі сільгоспмашинобудування, розроблення
проектів
змін
до
існуючих
нормативно-технічних документів, концепцій
та програм технічної політики в АПК);
– технічне регулювання в системі інженернотехнічного забезпечення АПК в умовах євроінтеграції:
а) адаптація українського технічного законодавства до європейського (розроблення Технічних регламентів, що містять суттєві вимоги
безпеки та екологічні вимоги до ТЗ для АПК,
зокрема Технічного регламенту затвердження
типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних
машин, систем, складових частин та окремих
технічних вузлів. Розроблення методичних рекомендацій щодо практичних питань його впровадження;
б) гармонізація європейських (EN) та міжнародних (ISO) норм щодо вимог та методів випробувань ТЗ для АПК (розроблення
гармонізованих стандартів, які надають презумпцію відповідності технічним регламентам,
зокрема Технічному регламенту безпеки машин
та Технічному регламенту затвердження типу);
в) проведення випробувань в акредитованих
випробувальних лабораторіях (ВЛ відповідають
міжнародним вимогам, зокрема, ДСТУ ISO/IEC
17025:2006);
– випробування, ранжування та формування
регістру і поточний супровід Державного реєстру технічних засобів для АПК України (розроблення методик проведення нових видів
випробувань, створення науково-класифікованого переліку машин для господарств з різним
розмірно-ресурсно-технологічним рівнем);
– прикладні науково-дослідні розробки з експертизи та оптимізації систем технологічних
операцій і комплексів машин (проведення досліджень та впровадження у сільськогосподарське виробництво технологій і комплексів
машин, спрямованих на забезпечення безпеки
продукції та продовольчої безпеки країни в умовах зміни клімату та інших викликів сього-
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дення);
– трансфер інновацій, створення інформаційних баз даних, пропаганда та поширення знань
за результатами науково-випробувальної діяльності.
Відповідно до вимог часу УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого здійснює науково-випробувальну діяльність відповідно до Тематичного
плану науково-випробувальних робіт за нау-

ково-технічною Програмою "Наукові засади
розвитку технічної політики та модернізації агропромислового комплексу України в умовах
євроінтеграції" на 2017-2019 роки (рис). Виконання Програми сприяє формуванню технічної
політики в АПК України, розвитку сільськогосподарського машинобудування та аграрного виробництва.

Рисунок - Вклад результатів наково-випробувальної діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в технічну
модернізацію АПК України

Висновки. Машиновипробування сільськогосподарської техніки в Україні за 70 років відіграли важливу роль у розвитку вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування, відповідно до вимог часу трансформовані у науково-випробувальні дослідження техніки і
агротехнологій, адаптовані до вимог Європейського Союзу та є локомотивом створення сучасних інноваційних техніко-технологічних
рішень.
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Аннотация. Рассмотрен 70-летний путь
создания, развития и диверсификации системы
испытания сельскохозяйственной техники и
технологий в Украине. Показано направления
научно-испытательной деятельности УкрНДИПВТ им. Л. Погорелого в течение всех периодов. Отмечено, что сегодня машиноиспытания
определяются как основная составляющая развития машиноведения, машиностроения, машиноиспользования и формирования рынка
техники, объединенных законодательной и нормативно-технической базой (техническое регулирование), формируют техническую политику
в АПК, что должно способствовать выполне-
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нию продовольственной политики путем внедрения новейших агротехнологий и технических
средств и обеспечить устойчивое производство, безопасность продукции и труда, а
также энергетическую и экологическую безопасность. Отмечено, что сегодня УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого осуществляет
научно-испытательную деятельность в соответствии с Тематическим планом научно-испытательных работ по научно-технической
программой "Научные основы развития технической политики и модернизации агропромышленного комплекса Украины в условиях
евроинтеграции" на 2017-2019 годы.

