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Система споживання 

Населення Ресурси 
Проблеми їх 

раціонального 
використання 

використання 



Критерії оцінки ресурсно-технологічного 

потенціалу в системі споживання: 

Рівень продуктивності 

Якість 

Собівартість 

Ефективність 



Еволюція продуктивності культур залежно від рівня 
інтенсифікації технологій 
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І етап 

І етап – екстенсивні технології 
ІІ етап – інтенсивні  технології 
ІІІ етап – високоінтенсивні  технології 



Оцінка впливу факторів інтенсифікації на 
формування продуктивності культур, %  

Фактори 
Існуюча 

технологія 

Інтенсивна 

технологія 

Високоінтенсив

на технологія 

Грунтово-

кліматичні умови 
60 40 25 

Фактори 

інтенсифікації 
40 60 75 

Сорти і їх система 

удобрення 
15 20 25 

Система захисту 

посіву 
17 20 25 

Система 

обробітку ґрунту 
3 10 10 

Соціально-

економічні 

чинники  

5 10 15 
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Для наукової дискусії: 

Що ж необхідно молодому науковцю? 

технологічне 

екологічне 

економічне 

Формування 
світогляду 



Методологічні аспекти наукових 

досліджень 

Патент 

Розробка 

Товар Гроші 

Безпека 
держави 

Ідея 



Наш погляд на критерії оцінки науковця:  

Професіоналізм 

Патріотизм 



3. Шляхи вирішення екологічних 
проблем: 

• Збереження екологічної рівноваги 
агроекосистеми; 

• Посилення механізмів саморегуляції у 
агроекосистемах; 

• Поєднання одновидових агроценозів із дво- і 
багатовидовими у сівозміні; 

• Пошук альтернативи збільшенню частки 
непоновлюваної енергії для відновлення 
рівноваги у агроекосистемах. 



Екологізація технологій у землеробстві 
передбачає: 

1. Науково-обгрунтований підбір і розміщення сільськогосподарських культур у 
сівозмінах; 

• забезпечує збереження і підвищення родючості грунту; 
• збільшення частки ґрунтозахисних, грунтополіпшуючих культур; 
• ущільнення посівів сидеральними культурами і використання рослинних 

решток; 
2. Підвищення стійкості агроекосистем до шкідливих організмів; 
3. Екологіно-безпечні системи захисту рослин у сівозміні; 
4. Рацыональне використання факторыв життя за рахунок екологічно-

виправданого вкладення ресурсів у технології; 
5. Збільшення генетичног різномаїття агроекосистем за рахунок стійких сортів, 

проміжних культур у сівозміні, змішаних багатовидових ценозів, тощо; 
6. Регулювання динаміки корисної і шкідливої фауни та флори за рахунок 

рівноваги ланцюга ЛІС-ЛУГ-ПОЛЕ (лісосмуги, вітроломні лінії, водоохоронні 
зони, тощо); 

7. Захист грунту від вітрової та водної ерозії, пилових бур, збереження запасів 
питної води, тощо; 

8. Розробка еколого-економічних підходів до вирощування трансгенних культур 
у землеробстві України. 
 


