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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасної глобалізації та стрімко-

го зростання обсягів даних забезпечити
інформаційну прозорість процедури прове-
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дення кваліфікаційної експертизи сортів рос-
лин можливо лише із застосуванням сучасних
інформаційних засобів розповсюдження
інформації.
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Законом України "Про охорону прав на
сорти рослин" визначено повноваження цент-
рального органу виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізацію державної
політики у сфері охорони прав на сорти рос-
лин (Компетентного органу) та функції упов-
новаженого експертного органу щодо взає-
модії із заявниками (авторами, представника-
ми, володільцями патентів та підтримувачами
сорту).

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Виконання завдань Компетентного органу,

відповідно до законодавства [1—4] покладе-
но на Міністерство аграрної політики та про-
довольства України, а державну науково-тех-
нічну експертизу сортів рослин з метою виз-
начення придатності їх до поширення в Ук-
раїні та набуття прав інтелектуальної влас-
ності на них здійснює Український інститут
експертизи сортів рослин (далі — УІЕСР),
який з цією метою проводить відповідний ком-
плекс польових та лабораторних досліджень.
У цьому контексті вітчизняними вченими було
напрацьовано методики проведення експерти-
зи сортів рослин [5—6]. Інструментарій та ме-
тодика створення сховищ та вітрин даних опи-
сана в чисельних міжнародних та вітчизняних
публікаціях, зокрема для сфери агрономії [7—
8].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення особливості

проектування сховищ даних під час збережен-
ня результатів ВОС та ПСП експертиз, роз-
криття особливостей інтеграції БД інформац-
ійної системи УІЕСР, сховища даних та вітрин
даних Компетентного органу та заявників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Об'єктивною підставою для формування

експертного висновку кваліфікаційної експер-
тизи є результати досліджень за двома типами
експертизи: визначення критеріїв відмінності,
однорідності та стабільності (експертиза на
ВОС) та визначення господарсько-цінних по-
казників придатності сортів до поширення на
території України (експертиза на ПСП). Обид-
ва типи кваліфікаційної експертизи сортів рос-
лин (ВОС і ПСП) забезпечено спеціальними
уніфікованими методиками, які розроблено
фахівцями УІЕСР та затверджено в установле-
ному порядку. За результатами кваліфікацій-
ної експертизи формується експертний висно-
вок з пропозиціями щодо включення сортів до
Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення В Україні. Статистичну інфор-
мацію за 2015—2017 рр. наведено на рисунку 1.

Кваліфікаційна експертиза з польових та
лабораторних досліджень проводиться відпо-
відно до вимог національного законодавства,
міжнародних науково-методичних та методо-
логічних вимог.

Рис. 1. Статистичні дані Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення
в Україні за 2015—2017 рр.
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Інформаційну модель взаємодії Компетен-
тного органу, УІЕСР, пунктів дослідження та
заявників наведено на рисунку 2.

Оперативні дані кваліфікаційної експерти-
зи сортів рослин зберігаються в АІС УІЕСР, які
потім завантажуються у сховище даних (СД).
Сховище даних АІС УІЕСР побудоване на
основі клієнт-серверної архітектури. Схема
організації даних наведена на рис.3 і складаєть-
ся БД АІС УІЕСР, сховища даних УІЕСР, вітрин
даних. Дані в сховище надходять з оператив-
ної БД АІС УІЕСР та з зовнішніх джерел да-
них і є доступними тільки у режимі читання.
Предметна орієнтація сховища даних зумовле-
на особливостями кваліфікаційної експертизи,
а саме визначенням критеріїв відмінності, од-
норідності та стабільності (ВОС-тест) та ви-
значенням господарсько-цінних показників
придатності сортів до поширення на території
України (ПСП).

Зовнішнім джерелом даних є інформація
щодо природньо-кліматичних умов. Заува-
жимо, що природні коливання клімату,
значною мірою впливають на показники
фактичних даних господарсько-цінних оз-
нак, що встановлюються як результат ПСП.
Світові експерти з питань зміни клімату вва-

жають, що в середньому на планеті темпе-
ратура повітря біля поверхні землі до кінця
XXI ст. ще зросте на 2—4,5 °С. За наявними
даними відбувається моделювання (прогно-
зування) зміни клімату, будуються лінійні
моделі, які різняться глибиною та інтенсив-
ністю зміни.

Клімат України також є надзвичайно чут-
ливий до зміни глобального клімату. Зміни що-
річної температури повітря характеризують
динаміку відхилень від норми в різних агро-
кліматичних зонах України — Степ, Лісостеп,
Полісся.

Цей факт обумовлює потребу у викорис-
танні інноваційних засобів забезпечення анал-
ізу впливу кліматичних змін на сільськогоспо-
дарські культури. Такими інноваційними засо-
бам є програмні продукти VitalFields, Climate
Basic, Climate Pro, Climate FieldView, ADAMA
та Meteo {10}.

Перед завантаженням до СД дані інтегру-
ються та агрегуються за сортами рослин, на-
прямами їх використання, ботанічними таксо-
нами, природньо-кліматичними зонами, рока-
ми проведення експертизи тощо. Ці дані є інва-
ріантними у часі та організовані з мінімальною
збитковістю інформації. Перед завантаженням

Рис. 2. Інформаційна модель взаємодії Компетентного органу, Експертного закладу
та заявника
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у сховища даних інформація фільтрується, а
також формується деяка підсумкова інформа-
ція (наприклад середня урожайність сорту при-
ведена до стандартної вологості, дисперсія,
помилка середньої тощо).

Концепція вітрин даних має низку безсум-
нівних переваг у тому, що співробітники Ком-
петентного органу та заявники працюють
лише з тими даними, що реально їм потрібні;
цільова БД вітрини даних максимально набли-
жена до кінцевого користувача. Заявники та
їх представники (автори, представники, во-
лодільці патентів та підтримувачі сорту рос-
лин) отримують інформацію за допомогою
програмного додатка "Електронний кабінет
заявника".

Програмне меню Електронний кабінет за-
явника складається з розділів:

— Заявка.
— Клопотання.
— Листування.
— Платежі.
— Виконання дій щодо Заявки (Сорту).
— Висновки ВОС.
— Висновки ПСП.
Така організація даних дозволяє ефектив-

но організувати належну взаємодію Компетен-
тного органу, експертного закладу та заяв-
ників, а також забезпечує прозорість проведен-
ня кваліфікаційної експертизи відповідно до
чинного законодавства.

Сховище даних також використовується як
джерело даних для проведення інтелектуаль-
ного аналізу даних з використанням багатови-

мірного статичного аналізу (дисперсійний та
кластерний аналіз).

Дисперсійний аналіз використовується під
час розв'язання трьох типів завдань кваліфіка-
ційної експертизи на ПСП, а саме: аналіз од-
норідності дисперсії результатів дослідження
за поточний рік у межах природно кліматичної
зони, аналіз однорідності дисперсії результатів
дослідження за кілька років проведення квалі-
фікаційної експертизи на ПСП у межах кож-
ного пункту дослідження з метою виявлення
впливу випадкового фактору та аналізу сортів
рослин кандидатів з урахуванням умовного
стандарту для показника урожайності. Як
інструментальні програмні засоби використо-
вуються SPSS-Statistic і R.

ВИСНОВКИ
1. У роботі було проведено аналіз впливу

методики проведення експертизи сортів рослин
на відмінність, однорідність та стабільність та
на придатність сортів для поширення, на струк-
туру сховища даних.

2.  Доведено, що зовнішнім джерелом даних
має бути інформація щодо природньо-кліма-
тичних умов.

3. Оскільки основним недоліком схеми "сні-
жинка" є те, що додаткові рівні атрибутів нор-
малізації додають складності вихідному запи-
ту, а ході проведення кваліфікаційної експер-
тизи є необхідність формувати як регламенто-
вані звіти, так і звіти за вимогою Компетентно-
го органу, рекомендовано застосовувати схе-
му "зірка".

Рис. 3. Схема організації даних
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4.  Обгрунтовано необхідність використан-
ня сховища даних як для інтелектуального ана-
лізу результатів кваліфікаційної експертизи,
так і для формування вітрин даних Компетент-
ного органу і Електронного кабінету заявни-
ка.

5. Проаналізовано функціональний склад
вітрини даних Електронного кабінету заявни-
ка.

Подальші наукові дослідження мають спря-
мовуватися на формування функціонального
складу вітрини даних Компетентного органу.
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