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УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (40–80-ті рр. ХХ ст.):  
ОСНОВНІ ФОРМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

У статті на основі вперше введених до наукового обігу архівних матеріалів актуалізовано 
інформацію про діяльність Українського науково-технічного товариства сільського госпо-
дарства, яке функціонувало у 40–80-х рр. ХХ ст. на теренах радянської України.

Встановлено, що товариство працювало у напрямах: поширення передового досвіду і упро-
вадження досягнень сільськогосподарської науки у виробництво; стимулювання участі гро-
мадськості у проведенні масового виробничого дослідництва в колгоспах і радгоспах УРСР; 
підготовки фахівців сільського господарства тощо. З’ясовано роль осередку у: 1) проведенні 
стаханівських шкіл упровадження передового досвіду у виробництво; 2) організації система-
тичних масових лекцій, доповідей, науково-технічних нарад, конференцій, дискусій, виїзних 
сесій; 3) організації спеціальних семінарів, на яких вироблялися єдині методики проведення 
масового виробничого дослідництва; 4) підвищенні кваліфікації фахівців через Українську 
філію Інституту удосконалення знань спеціалістів сільського господарства ім. академіка 
В. Р. Вільямса, а також проведенні місячних курсів і кількаденних семінарів для різних сіль-
ськогосподарських спеціальностей; 5) заснуванні республіканських та обласних конкурсів 
на кращий винахід і раціоналізаторську пропозицію в сільському господарстві. Наголо-
шено, що іншими формами роботи товариства були: громадські університети підвищення 
знань для робітників сільського господарства; творчі бригади; бюро і групи економічного 
аналізу; конструкторські та технологічні бюро; громадські НДІ, групи і лабораторії; бюро 
технічної інформації; інститути новаторів виробництва, технічного прогресу, нової тех-
ніки тощо, які функціонували на громадських засадах поза основною науково-дослідною 
і виробничою діяльністю.

Ключові слова: Українське науково-технічне товариство сільського господарства, упро-
вадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво, школи передового досвіду, 
масове виробниче дослідництво, раціоналізаторська пропозиція в сільському господарстві.

Постановка проблеми. Громадські органі-
зації вчених (у тому числі й товариства) – це 
вагома альтернатива відомчим формам побудови 
та керівництва науковими закладами і координа-
ції досліджень. Вибудовування структури адмі-
ністративного керування радянською наукою 
відбувалося у двох напрямах: перший, – посту-
пове нищення громадсько-наукових організацій, 
що функціонували з ХІХ ст. до кінця 1920-х рр.; 
другий – цілеспрямована розбудова нової сис-
теми організації науки (створення мережі нау-
ково-дослідних інститутів та нових осередків 
«громадської активності», підконтрольних дер-
жаві). У 1930-х рр. почали виникати нові форми 

громадських об’єднань учених – наукові товари-
ства всесоюзного значення, які з часом утворили 
розгалужену мережу республіканських наукових 
товариств і долучилися до виконання державних 
завдань. Наукові товариства з моменту їхнього 
виникнення і масового поширення у ХІХ ст. і до 
сьогодні є об’єктом наукових досліджень автора 
цієї статті. Тому компаративний аналіз діяльності 
цих об’єднань, які функціонували в різних істо-
ричних реаліях, вважаємо актуальним і важливим 
дослідницьким завданням, реалізація якого дасть 
можливість прослідкувати закономірності виник-
нення, існування і трансформації такого суспіль-
ного феномену, якими стали наукові товариства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Діяльність Українського науково-технічного това-
риства сільського господарства як цілісне істо-
ричне явище жодного разу не ставала об’єктом 
досліджень, а використані автором архівні матері-
али вводяться до наукового обігу вперше. Навіть 
у ґрунтовних дослідженнях, присвячених уза-
гальненим проблематикам, як от – розвиток еко-
номіки [14], суспільно-політичні рухи [15; 16], 
організація впровадження наукових розробок у 
сільське господарство [13; 18], функціонування 
сільськогосподарської дослідної справи на тере-
нах України зазначеного періоду [1–2] – діяльність 
товариства повномасштабно не досліджена. Воно 
згадується виключно в контексті участі робітни-
ків і селян у суспільних рухах, пов’язаних з тру-
довою діяльністю, – т. зв. соціалістичне змагання, 
рух за комуністичну працю.

Постановка завдання. Зважаючи на той факт, 
що участь робітників і селян у зазначених суспіль-
них рухах за радянських часів піддавалася суціль-
ній глорифікації, це явище потребує кардиналь-
ного переосмислення. Поряд із цим, об’єктивного 
дослідження і, відповідно, нових оцінок вимага-
ють участь у цих процесах наукових, виробничих 
і творчих колективів, різноманітних громадських 
об’єднань, окремих учених і фахівців різних галу-
зей народного господарства. Діяльність Україн-
ського НТТ сільського господарства з регіональ-
ними відділеннями і галузевими секціями, яке 
функціонувало у 40–80-х рр. ХХ ст. на теренах 
радянської України, потребує вивчення саме через 
його внесок у розвиток сільського господарства і 
наукове забезпечення галузі. Нами встановлено, 
що товариство працювало у напрямах: поши-
рення передового досвіду і упровадження досяг-
нень сільськогосподарської науки у виробництво; 
стимулювання участі громадськості у проведенні 
масового виробничого дослідництва в колгоспах 
і радгоспах УРСР; підготовки і підвищення ква-
ліфікації фахівців сільського господарства тощо. 
Саме ці аспекти окреслені у даній статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відомо, що у 1947 р. було засновано Київське 
обласне відділення Всесоюзного сільськогос-
подарського товариства (1947–1948 рр.), пере-
творене у 1949 р. на Українське республіканське 
відділення ВСГТ (1949–1954 рр.). У зв’язку з 
реорганізацією у 1954 р. системи товариств далі 
функціонувало як Українське науково-технічне 
товариство сільського та лісового господарства 
(1955–1961 рр.) і Українське науково-технічне 
товариство сільського господарства (1961 – кінець 

1980-х рр.). Нами встановлено, що на початку – в 
кінці 1950-х рр. Президію товариства очолювали 
акад. О. І. Душечкін, акад. АН УРСР М. М. Гришко, 
к. с.-г. н. І. Басов, заступником голови товариства 
був К. Д. Вахнін, ученим секретарем – Ф. Ульяно-
вич. До складу членів Правління і Президії входили 
такі відомі вчені як С. М. Алпатьєв, П. А. Вла-
сюк та ін. [4, арк. 69, 70]. З початку 1960-х – до 
1980-х рр. обов’язки голови товариства виконував 
заступник міністра сільського господарства УРСР 
М. М. Козирєв, ученим секретарем був С. Борда-
ченко. Серед членів Президії і Правління зазна-
ченого періоду згадуються П. П. Лук’янець, 
Т. Т. Малюгін, Я. П. Поштаренко, С. М. Алпа-
тьєв, Н. В. Куцуруба, Н. Ф. Демченко та ін.

Товариство складалося з фізичних і юридич-
них членів; вертикальну структуру утворювали 
республіканське і 25 обласних відділень, а також 
ряд районних відділень і первинних осередків в 
аграрних вузах, НДІ, дослідних станціях, підпри-
ємствах, установах, колгоспах, радгоспах, МТС. 
З’ясовано, що товариство складалося з галузевих 
секцій. Так, у його складі до початку 1980-х рр. 
працювало 16 галузевих секцій, які виникли в різ-
ний час (деякі з них об’єднувалися, відокремлю-
валися, змінювали назви): агрономічна; зоотех-
нічна; механізації та електрифікації сільського 
господарства; економіки та організації сільського 
господарства; лісового господарства і полеза-
хисних насаджень; ветеринарна; гідротехніки та 
меліорації; агрометеорологічна; бджільництва; 
садівництва і виноградарства; овочівництва; агро-
педагогічна; молодих учених; генетики і селек-
ції; науково-технічної інформації; стандартизації. 
Поряд із цим, ряд галузевих секцій функціону-
вало при кожному обласному відділенні.

Товариство, долучившись до виконання урядо-
вих настанов зі стаханівського руху, організувало 
проведення громадських оглядів окремих досяг-
нень науки і передового досвіду та їхнє втілення 
у сільськогосподарське виробництво. Напр., 
22 березня 1951 р. проведено науково-технічну 
нараду з обміну передового досвіду в напрямку 
вигодовування худоби за результатами 35 пле-
нуму секції тваринництва ВАСГНІЛ. У доповіді 
проф. П. Д. Пшеничного розкрито резерви пра-
вильного використання зелених кормів для мак-
симального підвищення продуктивності тварин-
ництва та представлено зразки високих надоїв 
молока, великі прирости у відгодівлі свиней 
у конкретних господарствах тощо [3, арк. 13].

За ініціативою членів товариства первинної 
організації Києво-Святошинського районного 
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сільськогосподарського відділення з початку 
1950-х рр. започатковано проведення стаханів-
ських шкіл упровадження передового досвіду у 
виробництво (напр., пройшла стаханівська школа 
насінництва багаторічних злакових і бобових трав 
і люпину (прийняло участь 40 осіб агротехніків 
колгоспів, бригадирів кормових бригад); школа з 
роздоювання корів (37 зоотехніків, завферм і доя-
рок). Упровадження таких шкіл рекомендовано в 
усіх господарствах УРСР [3, арк. 14]. Вони розгля-
далися як «переконливі та результативні методи 
навчання масових кадрів сільського господарства 
передовим прийомам і методам організації вироб-
ництва і праці» [6, арк. 9]. У 1955 р. вже проведено 
4 школи передового досвіду з питань: 1) вирощу-
вання овочів у закритому ґрунті; 2) вирощування 
шампіньйонів; 3) вирубування лісу та догляд за 
ним; 4) роздоювання корів [6, арк. 9].

Ця форма роботи вважалася ефективною, що 
зумовило її масове поширення: на 1956 р. було 
залучено більше 6000 осіб. Напрям роботи шкіл 
дуже різноманітний – напр., А. А. Гольверк (Інсти-
тут механізації сільського господарства) розро-
бив інструкцію регулювання паливної апаратури 
дизельних тракторів, упроваджену згодом у всіх 
МТС і радгоспах; Н. В. Куцуруба (НДІ цукрових 
буряків) проводив навчання з питань квадратно-
гніздового висіву насіння цукрових буряків. Орга-
нізовувалися також школи передового досвіду з 
тваринництва, лісівництва тощо [7, арк. 8, 9, 10].

З’ясовано, що, поряд зі школами передового 
досвіду, окремі обласні відділення товариства з 
кінця 1950-х рр. почали організовувати громад-
ські інститути для допомоги колгоспам і рад-
госпам у вивченні та впровадженні досягнень 
науки у сільськогосподарське виробництво (напр., 
Одеське правління товариства відкрило відпо-
відне консультаційне бюро) [9, арк. 13].

На виконання ряду настанов компартії 
з початку 1950-х рр. зроблено акцент на розши-
ренні такої форми роботи як організація систе-
матичних масових лекцій, читання доповідей, 
проведення бесід серед колгоспників, робітників 
МТС і радгоспів щодо досягнень сільськогоспо-
дарської науки та досвіду передовиків сільського 
господарства, а також видання циклів лекцій на 
допомогу доповідачам і лекторам з питань агро-
техніки, зоотехніки, полезахисного лісорозве-
дення, механізації та електрифікації сільського 
господарства, зрошення, меліорації, економіки та 
організації колгоспного і радгоспного виробни-
цтва [3, арк. 1]. Так, у 1951 р. за ініціативою това-
риства проведено 13 конференцій, нарад і творчих 

дискусій з загальною кількістю більше 4000 спе-
ціалістів сільського господарства, учених і нова-
торів виробництва; у червні 1951 р. організовано 
виїзну наукову сесію правління товариства спільно 
з Українським НДІ соціалістичного землеробства, 
Коростенським дослідним полем і Поліською нау-
ково-дослідною станцією в Житомирській обл. у 
Коростенський район з питань підйому культури 
землеробства у Поліссі [3, арк. 2, 3].

Товариством започатковано постійнодіючі 
лекторії для підвищення знань спеціалістів 
сільського господарства і керівного складу 
земельних органів. Фактично всі лекції для бажа-
ючих були безкоштовними. Так, за 1951 р. прочи-
тано 70 лекцій (140 академ. годин) у лекторіях при 
Міністерствах сільського господарства, радгос-
пів УРСР, а також Київського облсільгоспуправ-
ління; їх відвідало 650 слухачів; 1952 лекції про-
читано в лекторіях Житомирського, Вінницького, 
Кам’янець-Подільського облсільгоспуправлінь, 
при районних сільськогосподарських відділах, 
МТС, колгоспах і радгоспах для 43 564 слуха-
чів [3, арк. 3].

Окреме місце займало підвищення кваліфі-
кації спеціалістів сільського господарства. Так, 
з листопада 1948 р. при товаристві функціонувала 
Українська філія Інституту удосконалення знань 
спеціалістів сільського господарства ім. академіка 
В. Р. Вільямса (директор філії – Ю. Лосинський). 
За І півріччя 1949 р. на річний курс навчання зара-
ховано: на агрономічне відділення – 200 слухачів; 
зоотехнічне – 150; механізації та електрифікації 
сільського господарства – 70; до лекторію при 
Міністерстві радгоспів УРСР – 75 [17, арк. 3, 5]. 
У другій половині 1951 р. товариством організо-
вано 7 лекційно-випускових сесій-семінарів, у 
результаті чого випущено 142 спеціалісти сіль-
ського господарства: 90 агрономів, 37 зоотехніків, 
15 механіків сільського господарства [3, арк. 10].

До проведення занять на курсах долучався 
викладацький склад АН УРСР, сільськогоспо-
дарського і ветеринарного інститутів, НДІ – сіль-
ськогосподарського, ветеринарного, соціаліс-
тичного землеробства, плодівництва, механізації 
сільського господарства, Міністерства сільського 
господарства тощо. Зокрема, серед лекторів зга-
дуються: академіки О. І. Душечкін і П. А. Власюк, 
член-кор. М. О. Тюленєв, доктори с.-г. наук, про-
фесори М. А. Кравченко і П. Д. Пшеничний, док-
тори ветеринарних наук, професори І. Я. Поба-
женко та А. Л. Скоморохов, кандидати с.-г. наук 
А. І. Виноградський, Х. І. Классен, А. Т. Калачи-
ков, Ф. А. Попов, С. М. Алпатьєв, К. Ф. Срібний, 
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В. А. Смоляр, Н. Я. Король, В. О. Пастушенко, 
К. А. Вербовий, І. М. Ковтун, Д. Ф. Лихвар та 
ін. [3, арк. 23–27].

Як видно з таблиці 1, товариством проводилося 
місячні курси та кількаденні семінари для різних 
сільськогосподарських спеціальностей.

Спектр пропонованих спеціальностей на кур-
сах постійно розширювався. Проводилися також 
курси з вивчення іноземних мов для співробітни-
ків ряду НДІ [8, арк. 22, 23]. Республіканським 
правлінням товариства через Українську філію 
Інституту удосконалення знань спеціалістів сіль-
ського господарства ім. академіка В. Р. Вільямса 
на базі Республіканської виставки досягнень 
народного господарства (далі – ВДНГ) УРСР 
у 1960 р. для 893 осіб проведено курси-семінари 
директорів, керівників відділень і головних агро-
номів-апробаторів системи радгоспів буряківни-
цтва [10, арк. 20]. При Інституті продовжувало 
функціонувати постійно-діюче заочне відділення 
підготовки бджолярів. До 1968 р. в УРСР функ-
ціонувало вже 63 університети сільськогоспо-
дарських знань, у яких навчалося 6482 особи; на 
громадських засадах працювало 3 НДІ та 2 гро-
мадські аспірантури [11, арк. 12]. 

Крім того, товариство опікувалося питаннями 
підвищення ідейно-політичного і науково-тех-
нічного рівня своїх членів. Останні відвідували 
лекції, передові господарства і науково-дослідні 
установи, удосконалювали професійну кваліфі-
кацію в Інституті. Напр., у 1954 р. організовано 
14 екскурсій членів товариства в НДІ та пере-
дові господарства: до Всесоюзного НДІ механі-
зації сільського господарства, Всесоюзного НДІ 
цукрових буряків, Українського НДІ соцзмагання, 
на Київську овочеву фабрику тощо [5, арк. 33]. 
Підвищення кваліфікації фахівців здійснювалося 
також у ході наукових відряджень і виробничих 
екскурсій.

Широкому упровадженню досягнень науки  
і передового досвіду сприяло також масове 
виробниче дослідництво у колгоспах і радгос-
пах УСРС. Організовувалися спеціальні семі-
нари, на яких вироблялися єдині методики про-
ведення масового виробничого дослідництва. 
Напр., у 1968 р. республіканським правлінням 
товариства спільно з Українським НДІ землероб-
ства проведено подібний семінар з організації 
виробничого дослідництва для агрономів дослід-
них станцій, колгоспів, радгоспів, учених НДІ [11, 

Таблиця 1
Курси, проведені Українським республіканським відділенням ВСГТ протягом 1951–1953 рр.

Кількість спеціалістів сільського господарства, 
які відвідали курси

1951 рік 1952 рік 1953 рік
1. Місячні курси з відривом від виробництва  
(загальна кількість), з яких: 178 785 730

а) курси агрономів 170 430 158
б) курси голів колгоспів 0 0 78
в) курси інших спеціальностей сільського господарства 8 355 494
2. Семінари (5-, 10-, 15-денні) з відривом від виробни-
цтва (загальна кількість), з яких: 14 1205 916

а) ветеринарних працівників 14 123 0
б) механіків сільського господарства 0 115 0
в) агрономів 0 693 356
г) зоотехніків 0 110 0
д) завідувачів 3-річних агрозоотехнічних курсів 0 42 105
е) викладачів 3-річних агрозоотехнічних курсів 0 122 247
ж) овочівників 0 0 28
з) інших спеціальностей сільського господарства 0 0 160
к) робітників цукротрестів 0 0 20
3. Заочне навчання без відриву від виробництва 
(загальна кількість), з яких: 218 315 128

а) агрономів 90 60 70
б) зоотехніків 37 30 33
в) механіків сільського господарства 15 17 25
г) економістів райвідділів сільського господарства 76 208 0

Джерело: [4, арк. 50, 51].
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арк. 13].
Спільно з Міністерством сільського господар-

ства УРСР, ЦК ЛКСМУ, Республіканським коміте-
том робітників і службовців сільського господар-
ства товариством започатковано республіканські 
конкурси на кращий винахід і раціоналізатор-
ську пропозицію в сільському господарстві. 
Так, у 1953 р. проведено І-ий конкурс (надійшло 
165 заявок) [4, арк. 16]; у 1954 р. – ІІ-ий (149 зая-
вок) [5, арк. 7]. У 1956 р. відбувся ІІІ-ій респу-
бліканський конкурс на кращу винахідницьку 
та раціоналізаторську пропозицію з механізації 
посіву, міжрядного обробітку, збирання, силосу-
вання і переробки кукурудзи. Надійшло 74 заявки 
від 124 авторів; 34 проекти визнано перемож-
ними [7, арк. 11]. У 1956 р. спільно з Всесоюз-
ним НДІ цукрових буряків проведено ще один 
конкурс – на кращу раціоналізаторську пропо-
зицію в питаннях вирощування цукрових буря-
ків [7, арк. 11, 12] (представлено більше 500 робіт, 
нагороджено 32 автори-винахідники [8, арк. 17]). 
1957 р. відзначився проведенням 3 конкурсів: 
1) підвищення молочної продуктивності корів, 
боротьбу з яловістю і збереження молодняка; 
2) збільшення виробництва м’яса; 3) раціоналіза-
торські пропозиції в галузі механізації процесів 
сільськогосподарського виробництва [8, арк. 18]. 
У 1959 р. оголошено про проведення 25 обласних 
конкурсів на кращу винахідницьку та раціоналі-
заторську пропозицію конструкції пристосувань 
і механізмів малої механізації [9, арк. 10]. Саме 
обласні конкурси відіграли значну роль у розви-
тку винахідництва і раціоналізації у колгоспах 
і радгоспах.

З 1960-х рр. конкурси та конкурси-огляди (як 
республіканські, так і обласного рівня), маючи 
за мету вишукування нових резервів отримання 
високих урожаїв, підвищення продуктивності 
тваринництва, широке упровадження передових 
методів ведення сільського господарства, взяття 
під контроль використання ресурсів, залучення 
до соцзмагання великої кількості спеціаліс-
тів галузі, проводилися за багатьма напрямами 
народного господарства. У 1972 р. започатковано 
огляди-конкурси науково-дослідних робіт моло-
дих учених і спеціалістів сільськогосподарських 
НДІ і вузів УРСР. Розглянуто 62 роботи молодих 
фахівців, у яких викладалися актуальні питання 
впливу способів обробітку ґрунту на продуктив-
ність сільськогосподарських культур, впливу удо-
брення на врожаї та якість продукції, механізації 
праці у садівництві тощо [12, арк. 6, 7].

Товариство видавало грошові премії винахід-

никам, раціоналізаторам і новаторам виробни-
цтва, рекомендувало їх на нагородження держав-
ними преміями.

Важливе значення у роботі товариства мало 
проведення науково-технічних нарад, конфе-
ренцій, дискусій, виїзних сесій. Так, у 1950-х рр. 
актуальними питаннями для обговорення стали: 
підняття продуктивності машинно-тракторного 
парку; зміцнення кормової бази в Поліссі УРСР; 
масовий рух винахідників і раціоналізаторів 
у галузі механізації сільського господарства; про-
блеми Поліської низовини; експлуатація зрошу-
вальних систем Верхньо-Інгулецького масиву; 
методи прогресивного посіву квадратно-гніздо-
вим способом сільськогосподарських культур; 
утримання худоби у таборах; комплексна механіза-
ція збору цукрового буряка; вирощування другого 
врожаю льону-довгунця в Поліссі УРСР; збіль-
шення виробництва овочів у Київській примісь-
кій зоні; збільшення продуктивності молочного 
тваринництва; наукові основи озеленення міст 
за результатами роботи Київської виставки квітів 
і плодів, проведеної у 1953 р. (спільно з Україн-
ським товариством охорони природи); конферен-
ції, присвячені В. В. Докучаєву, В. Р. Вільямсу 
тощо [4, арк. 22, 23, 24–26, 27, 28, 30, 35, 36, 43, 
45]. На наради і виїзні сесії виносилися наступні 
науково-виробничі питання: збільшення молочної 
продуктивності корів у колгоспах і радгоспах Київ-
ської приміської зони, а також розвиток тваринни-
цтва загалом і Хмельницької обл. зокрема; міжряд-
ковий обробіток сільськогосподарських культур 
при квадратно-гніздовому способі їх висіву; фізіо-
логічні основи вигодовування і утримання худоби 
згідно вчення І. П. Павлова; боротьба з хворобами і 
шкідниками цукрових буряків; нові способи обро-
бітку ґрунту, запропоновані Т. С. Мальцевим; під-
вищення урожайності озимої пшениці у колгоспах 
Полісся, а також кукурудзи; покращення стану 
луків і пасовищ тощо [5, арк. 7, 11, 15, 16, 19, 20, 
23, 24, 25, 26].

Висновки. За річними звітами Українського 
НТТ сільського господарства та його галузевих 
секцій і обласних відділень вдалося встановити, 
що основними формами проведення науково-
технічних заходів, навчання членів товариства 
й підвищення виробничої кваліфікації робітни-
ків колгоспів і радгоспів були виробничі семі-
нари, навчальні курси, школи передового досвіду, 
науково-виробничі конференції, наради, які про-
водилися спільно з партійними, господарськими 
і громадськими організаціями; читалися лекції, 
виголошувалися доповіді, організовувалися гро-
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мадські огляди і багаточисленні конкурси, наукові 
відрядження і екскурсії на виробничі об’єкти. 
Крім того, облаштовувалися пересувні виставки 
застосування хімізації в рослинництві і тварин-
ництві; відкривалися громадські університети 
підвищення знань для робітників сільського гос-
подарства. Іншими формами роботи були: творчі 
бригади; бюро і групи економічного аналізу; кон-
структорські та технологічні бюро; громадські 
НДІ, групи і лабораторії; бюро технічної інформа-
ції; інститути новаторів виробництва, технічного 

прогресу, нової техніки тощо, які функціонували 
на громадських засадах поза основною науково-
дослідною і виробничою діяльністю. Товариство 
регулярно приймало участь у сільськогосподар-
ських виставках – Виставках досягнень народного 
господарства, займалося видавничою діяльністю.

Подальших досліджень потребують усі форми 
роботи і напрями діяльності Українського НТТ 
сільського господарства протягом усього періоду 
його функціонування задля з’ясування реального 
внеску об’єднання у розвиток сільськогосподар-

ського виробництва та аграрної науки.
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Demuz I.O. UKRAINIAN SCIENTIFIC-TECHNICAL SOCIETY OF AGRICULTURE (40’s – 80’s of 
the ХХth century): MAIN FORMS OF IMPLEMENTATION OF ACHIEVEMENTS OF SCIENCE IN 
THE COUNTRY

The article, based on the first introduced into scientific circulation the archival materials, updates informa-
tion on the Ukrainian Scientific-Technical Society of Agriculture activities, which functioned in the 40’s–80’s 
of the 20th century on the territory of Soviet Ukraine.

It is established that the society worked in the following directions: dissemination of best practices and 
introduction of achievements of agricultural science into production; stimulating public participation in con-
ducting mass production research in collective and state farms of the Ukrainian SSR; training of agricultural 
specialists, etc. The role of the centre is clarified in: 1) conducting Stakhanov’s schools for introduction of 
best practices in production; 2) organization of systematic mass lectures, reports, scientific-technical meet-
ings, conferences, discussions, mobile sessions; 3) organization of special seminars, which developed common 
methods of conducting mass production research; 4) advanced training of specialists through the Ukrainian 
branch of the Academician V.R. Williams’ Institute for Improving the Knowledge of Agricultural Specialists, 
as well as conducting monthly courses and few-days-long seminars for various agricultural specialties; 5) the 
establishment of national and regional competitions for the best invention and innovation proposal in agricul-
ture. It is emphasized that other forms of work of the society are: public universities to increase knowledge for 
agricultural workers; creative teams; economic analysis bureaus and groups; design and technology bureaus; 
public research institutes, groups and laboratories; technical information bureau; institutes of innovators of 
production, technical progress, new technology, etc., which operated on a voluntary basis outside the main 
research and production activities.

Key words: Ukrainian Scientific-Technical Society of Agriculture, introduction of scientific developments in 
agricultural production, schools of excellence, mass production research, innovation proposal in agriculture.




