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РІСТ І ПЛОДОНОШЕННЯ МОЛОДИХ НАСАДЖЕНЬ ЧЕРЕШНІ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ КРОН 

 

Алексєєва О.М., к. с.-г. н., доц., кафедра рослинництва, 

Бондаренко П.Г.,  асистент, кафедра рослинництва, 

Нєжнова Н.Г., асистент, кафедра рослинництва. 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

 
Summary: Influence of different sweet cherry training systems on growth processes and main 

productivity indexes is analyzed. Tendencies of vigor decrease and proof of precociousness in 

the orchards with bush canopies is determined. 

 

Постановка проблеми. Згадки про культуру черешні відносяться до І-ІІІ 

сторіччя до нашої ери, але лише в 16 віці в Європі було описано ряд сортів. У 

нашій країні черешня є давньою культурою. Наприкінці 19 сторіччя Л.П. Си-

миренко у своєму колекційному розсаднику вивчав 220 сортів вишні і черешні.  

Нині черешню вирощують майже в усіх країнах світу з помірним кліма-

том. В Україні площа насаджень черешні сягає 28,9 тис. га. Черешню рекомен-

довано для всіх зон плодівництва країни, але найбільше поширена вона у Пів-

денному Степу, зокрема в Запорізької області. 

На продуктивність і скороплідність черешні впливає багато факторів – 

якість садивного матеріалу, помологічний сорт, підщепа, місцеві ґрунтово-

кліматичні умови, живлення дерев, способи формування і обрізування крон. На 

півдні України промислові насадження черешні закладають в основному на си-

льнорослих насіннєвих підщепах – вишня магалебська, черешня дика і культу-

рні сорти черешні, дерева на яких починають плодоносити  на 6-7 рік. Тому на-

уковці шукають шляхи, спрямовані на скорочення непродуктивного періоду. 

Одним з напрямків цього питання є вибір форм крон, які потребують меншого 

обрізування в початковий період, завдяки чому раніше закладають генеративні 

утворення. В цьому напрямку ми і проводимо свої дослідження. 

Методика проведення досліджень. Дослід по вивченню різних форм 

крони черешні було закладено в 2010 році в насадженнях черешні 2008 року 

посадки (весна) в Науково-дослідному саду ТДАТУ (с. Нове). 

Вивчалися дві форми крони – розріджено-ярусна (контроль) і кущоподіб-

на на двох сортах черешні раннього строку достигання - Валерій Чкалов і Ди-

лема. Грунт дослідної ділянки – чорнозем південний супіщаний з низьким вміс-

том поживних речовин.  

Основні результати досліджень. У нашому досліді на протязі всіх років 

досліджень дерева росли вільно, поступово освоюючи відведений їм об‘єм по-

вітряного простору. Різниця в параметрах крони між вивчаємими сортами і ва-
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ріантами почала спостерігатися вже в четверту вегетацію, коли висота і ширина 

крони в двох напрямках у сорту Валерій Чкалов була на 5-9 % більше, ніж у со-

рту Дилема. Вплив форм крон у даному випадку спостерігався тільки на показ-

никах висоти дерев, де вона була більше на 4-7 % у дерев сформованих за роз-

ріджено-ярусною кроною в порівнянні з кущоподібною. У шостому року веге-

тації суттєвої різниці в параметрах крони між вивчаємими сортами і формами 

крон не спостерігалося. 

Окружність штамбів, приріст окружності штамбів, як відомо, одні з важ-

ливих показників характеру росту дерев в цілому. В умовах нашого досліду  

(4-6 річні насадження черешні) суттєвий вплив форм крон на дані показники 

спостерігався вже на п‘ятий рік (2011), коли приріст окружності штамба в наса-

дженнях з кущоподібною кроною зменшився, в порівнянні з розріджено-ярус-

ною кроною, на сорті Валерій Чкалов на 23% і зокрема на Дилемі – в 6,3 рази.  

У шестирічному віці ці показники майже вирівнялись, але окружність 

штамба у дерев сорту Дилема з кущоподібною формою залишилася меншою на 

30%. 

Сорти по різному реагують на ступінь обрізки, яка при формуванні і підт-

римці кущоподібної форми є більш щадящою. У молодому віці кісточкові куль-

тури, зокрема черешня, формують довгі пагони, що підтвердилося у нашому 

досліді, коли середня довжина пагонів у 4-6 річних дерев черешні коливалася у 

межах 65-97,5 см.  

Всі три роки спостережень простежується зменшення  величини цього по-

казника у дерев з кущоподібною формою на 12-33% в порівнянні з контролем.  

Сприятливі погодні умови під час перезимівлі 2012-2013 років передува-

ли очікуванню першого товарного урожаю п‘ятирічних  насаджень з кущоподі-

бною кроною. Підтвердженням цього був бал цвітіння, який по сорту Валерій 

Чкалов склав тут 2,6 бала, а по сорту Дилема 4 бала, проти 1,7 – на контролі.  

Але спека та пилова буря під час цвітіння вплинули на ступінь 

зав‘язування плодів, яке склала всього 0,6-1,0% (при сприятливих умовах 12-

18%), тому врожай був дуже малим 0,2-0,9 кг/дерева.  

Висновки. Таким чином, бал цвітіння, який залежить від закладки букет-

них гілок, як потенціалу майбутнього врожаю, був більше на деревах з кущопо-

дібною кроною, що свідчить про її скороплідність. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Байбєрова С.С., к.с.-г.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

 
Summary: Necessity of innovative activity and application of effective recycling methods of 

food industry wastes is highlighted in the article. High technology application is able to 

increase national economy production output and prevent irrational raw materials usage.  

Key words: food industry, processing waste, second resources, high technology. 

 

Постановка проблеми. Харчова промисловість одна з найбільш розви-

нених галузей матеріального виробництва України і водночас – одне з найбіль-

ших джерел утворення відходів. Обсяги утворення деяких відходів досить зна-

чні. Так, відходи в плодоовочевій, консервній галузі становлять 0,5-0,9 млн. т. 

за рік (яблучні, ягідні та овочеві вичавки), 0,1-0,12 млн. т. за рік (фруктові кіс-

точки, шкаралупи горіхів). Нині промисловій переробці піддаються не більше 

22% відходів. 

Збільшенням об'ємів виробництва і використанням матеріальних ресурсів 

призводить до зростання відходів, створюється вторинна сировина. Але якщо 

остання не використовується, то вона виходить із народногосподарського обігу, 

і перша фаза споживання стає їх кінцевим пунктом. Однак коли сировина, ма-

теріали використовуються в інших виробництвах, то їх обіг продовжується. Для 

інтенсивного виробництва завдання полягає в тому, щоб всі відходи виробниц-

тва, що вийшли з першого обігу направлялися на подальшу переробку до пов-

ної їх утилізації. Багаторазове використання матеріальних ресурсів дасть мож-

ливість запобігти нераціональному використанню сировинних ресурсів.  

Основні матеріали дослідження. Харчова промисловість переробляє ба-

гатокомпонентну сировину, в основному, сільськогосподарського походження. 

При цьому для одержання основної продукції сировина використовується не 

повністю, деяка частина залишається у відходах. Практично всі ці відходи є 

вторинними сировинними ресурсами, тому що містять найцінніші речовини – 

вітаміни, клітковину, білок, мікроелементи. Однак вміст сухих речовин у вто-

ринних сировинних ресурсах харчової промисловості становить незначну кіль-

кість, вони дуже нестійкі при зберіганні, швидко закисають, зброджуються, 

втрачаючи цінні компоненти та забруднюючи навколишнє середовище. Збері-

гання їх в такому стані можливе лише протягом 2-3 діб. Тому виникає необхід-

ність підвищити ступінь і глибину переробки сировини за рахунок більш пов-

ного витягу з неї всіх корисних компонентів, забезпечивши при його отриманні 

додаткової товарної продукції. 

Залучення вторинної сировини в харчовій промисловості здійснюється за 

наступними основними напрямами: для вироблення додаткової продукції хар-
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чового, кормового й технічного призначення або як додаткові компоненти до 

неї.  

Відходи харчової промисловості разом з відходами сільського господарс-

тва становлять 18 % від загальної кількості відходів. У сучасних умовах одним 

із шляхів інтенсифікації харчової промисловості є впровадження нових мало- і 

безвідходних технологій і виробництв. Це припускає не тільки підвищення сту-

пеня й повноти переробки сільськогосподарської сировини з більш повним ви-

тягом з неї корисних компонентів, але й залучення в обіг відходів виробництва 

з метою додаткового одержання з них товарної продукції. Чим вищий рівень 

матеріалоємності виробництва, тим більш пріоритетне ресурсозбереження.  

Виробничий досвід показує, що використання більшості відходів і вто-

ринних матеріальних ресурсів технічно здійснене й економічно вигідне. Однак 

рівень використання їх, особливо рівень промислової обробки, ще недостатньо 

високий. Слабо використовується вітчизняний і зарубіжний досвід щодо утилі-

зації відходів, відсутній налагоджений облік і звітність про наявність, утворен-

ня й використання відходів. Рішення проблеми лежить у необхідності прове-

дення екологізації виробництва, тобто в розробці й впроваджені мало- і безвід-

ходних технологічних процесів, замкнутих циклів водо- і енергоспоживання, 

технологічних схем комплексного використання сировини й відходів. Харчо-

вим підприємствам найчастіше невигідно використовувати мало- та безвідходні 

технології виробництва, тому, що це вимагає значних додаткових інвестицій і 

знижує рентабельність виробництва. Тому необхідно переглянути інвестиційну 

політику щодо цього в харчовій промисловості. Для вирішення цієї проблеми 

Урядом України прийнято ряд заходів. Так, розроблена програма "Ресурсозбе-

реження", яка є складовою частиною комплексної цільової програми "Інтенси-

фікація".  

Висновки. Підвищення ефективності використання відходів і вторинних 

сировинних ресурсів можливе лише при наявності повної й достовірної інфор-

мації про їх номенклатуру, класифікацію, якісні і кількісні показники, ефектив-

ні методи утилізації на основі передових ресурсозберігаючих технологій, роз-

роблених у нашій країні й за кордоном. 

Впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій в харчовій 

промисловості України – це головне завдання перед країною, яке необхідно ви-

рішити з метою підвищення якості та конкурентоспроможності консервної про-

дукції, що випускається. 
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УДК 631.543.2:634.23(4/9+477) 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАКЛАДАННЯ 

 ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЧЕРЕШНІ В УКРАЇНІ 

 

Бондаренко П.Г.,  асистент, кафедра рослинництва. 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

 
Summary: Problem of intensifying sweet cherry cultivation in order to induce precociousness 

is reviewed. Comparative description of different training systems for intensive sweet cherry 

orchards with the goal of determination of the most optimal for the zone of southern Steppe of 

Ukraine is given. 

 

Постановка проблеми. Україна є одним з основних виробників черешні 

у світі. Так, за даними ФАО, у 2013 р. у нашій країні було вирощено 81,2 тис. т 

плодів, що дозволило їй посісти восьме місце у світі за обсягом виробництва ці-

єї культури. Черешня є сильнорослою культурою, яка пізно вступає у промис-

лове плодоношення. Саме тому основний напрям роботи садівників усього сві-

ту – скорочення непродуктивного періоду дерев черешні для скорішої окупнос-

ті початкових капіталовкладень. 

Аналіз конструкцій насаджень черешні у світі та Україні. Можна ви-

ділити два основні шляхи інтенсифікації вирощування черешні. Перший з них 

полягає у закладанні суперінтенсивних насаджень на карликових підщепах (Гі-

зела 5, Гізела 3, P-HL А, P-HL C, Tabel Edabriz) з розміщенням 1000 і більше 

дерев на 1 га та формуванням крон з  плодовою деревиною не старше трьох- 

чотирьохрічного віку. Другий – у використанні середньорослих підщеп черешні 

(ВСЛ-2, Гізела 6, Piku 1, М х М 14), ущільненні насаджень до 600…1000 дерев 

на  1 га та формуванні більш традиційних веретеноподібних та кущоподібних 

форм крони. 

Для найбільш інтенсивних насаджень черешні пропонуються такі форми 

крон, які дозволяють закладання генеративних бруньок у основі однорічного 

приросту, адже саме там забезпечується найкраща якість плодів. У Європі з 

форм крони, сформованих на цих засадах, найбільш популярні суперверетено 

та система Драпо (навскісна пальмета), у Америці – кущ Кіма Гріна та УФО 

(кордонна форма крони).  Урожайність насаджень зазвичай не перевищує 10-15 

т/га, а рентабельність виробництва забезпечується за рахунок високої реаліза-

ційної ціни на плоди високої якості. До недоліків таких садів черешні можна 

віднести значні початкові капіталовкладення та короткий період експлуатації 

насаджень. 

В Україні насадження черешні сконцентровані переважно у зоні Півден-

ного Степу, де існують давні традиції її вирощування. При цьому необхідно за-

уважити, що технологія вирощування є екстенсивною: дерева щеплені на силь-

норослій насіннєвій підщепі зі схемою садіння 6…7х5 м та розріджено-ярусною 

формою крони. При цьому сила росту дерев черешні занадто висока, що відтя-
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гує вступ дерев у товарне плодоношення та ускладнює виконання технологіч-

них операцій у саду.  

Одним зі шляхів, який дозволяє ефективно контролювати силу росту де-

рев, є використання клонових підщеп меншої сили росту, зокрема Гізела 5, Гі-

зела 6, ВСЛ-2. При цьому, на території України ці підщепи поки не отримали 

широкого розповсюдження. Причинами цього є складність  їх розмноження та 

потреба у високому агротехнічному фоні вирощування. Крім цього, при форму-

ванні крон на таких підщепах не передбачено закладання сильних скелетних гі-

лок, тому в садах часто спостерігається зниження урожаю та якості плодів че-

рез невміння правильно організувати своєчасне оновлення плодової деревини, 

чого на черешні взагалі досягти важко через її слабку пагоноутворювальну зда-

тність. Через це забезпечення постійного росту і закладання нових генератив-

них утворень – основне завдання в інтенсивному саду черешні. 

Тому, більшої уваги в умовах України, можливо, заслуговує закладання 

насаджень на середньорослих підщепах черешні.  При цьому основна маса 

врожаю дерев закладається не у основі однорічного пагона, а на букетних гіло-

чках напівскелетних та обростаючих гілок, які циклічно оновлюють кожні 4-5 

років. Дерева в саду найчастіше формують як іспанський кущ або різні варіації 

веретеноподібної форми. Такі насадження ростуть дещо сильніше порівняно з 

суперінтенсивними насадженнями, але також швидше вступають у плодоно-

шення завдяки мінімальному обрізуванню у перші роки після садіння. Крім то-

го, вони потребують менших витрат праці на їх створення та підтримання, а пі-

дходи до їх обрізування наближені до традиційних. Середньорослі підщепи або 

вставки у штамб, на яких закладено такі насадження, краще адаптовані до ґрун-

тово-кліматичних умов півдня України порівняно з карликовими підщепами, 

але все одно потребують обов‘язкового зрошення та удобрення для отримання 

оптимальних результатів. 

Висновки. Таким чином, впровадження вищенаведених конструкцій інте-

нсивних насаджень черешні на півдні України є цілком прийнятним, але їх ви-

бір залежить від організаційно-економічних можливостей господарства. Наразі 

автором тез закладено досліди в умовах МДСС ім.  М.Ф. Сидоренка НААН із 

використанням підщеп та їх вставок у штамб різної сили росту: ВСЛ-2, Гізела 

5, Гізела 6 та CAB 6P з метою визначення їх придатності до різних типів наса-

джень саме в умовах Південного Степу України. 
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УДК 504.03(477.44) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВМІСТУ ГУМУСУ В ГРУНТАХ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ганчук М.М., ас. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

Summary: The present state of humus content in the soils of Vinnytsia region is analyzed. 

The main reasons for its decrease are revealed. The ways of raising the level of humus in 

soils are proposed. 

Key words: humus, soil. 

 

Постановка проблеми. Вирішальна роль серед поживних речовин у ґру-

нтах відводиться гумусу. У гумусі сконцентровано біля 98 % ґрунтового азоту, 

60 % фосфору, 80 % сірки, більшість мікроелементів. Для підтримання в ґрунті 

на достатньому рівні фізико-хімічних та біологічних процесів необхідно, щоб 

він містив в орному шарі не менше 2,5 % гумусу. Цей рівень вважається крити-

чним, нижче якого помітно погіршуються агрономічноцінні властивості ґрун-

тів.  

Мета дослідження: визначити динаміку вмісту гумусу та встановити його 

сучасний рівень в ґрунтах Вінниччини, причини його втрати. 

Результати досліджень. Стійкість родючості ґрунту залежить від дина-

мічної рівноваги між процесами гуміфікації та мінералізації органічної речови-

ни. З початком сільськогосподарського використання ґрунтів динамічна рівно-

вага (гуміфікація-мінералізація) зрушується у бік підсилення мінералізації, спо-

стерігається зниження вмісту гумусу.  

Вміст гумусу у ґрунтах залежить від характеру їх використання. Інтенси-

вний обробіток, надмірне насичення сівозмін технічних культур, ерозія, дефля-

ція, надмірне зрошення, недостатнє внесення органіки – все це може обумовити 

істотне зниження вмісту гумусу (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Вміст гумусу в ґрунтах Вінницької області (%). 

Р
о
к

и
 д

о
с-

л
ід

ж
ен

я
 Площа обстежених ґрунтів Середньо- 

зважений 

показник, 

% 

дуже низь-

кий 

низький середній підвищений високий дуже висо-

кий 

<1,1 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 >5,0 

 тис.га % тис.га % тис.га % тис.га % тис.га % тис.га % 

2008-2012 0,7 0,1 223,3 20,1 489,9 44,2 303,2 27,4 88,4 8,0 3,0 0,3 2,70 

2013-2016 2,1 0,2 267,1 21,1 510,1 40,3 371,7 29,4 89,6 7,1 6,8 0,5 2,70 

 

Зрівноважений або середній показник вмісту гумусу по області складає 

2,7 %, що є досить низьким показником. Це пов‘язано з тим, що рівень внесен-

ня органічних добрив в області є критичним. Ґрунтів з вмістом гумусу нижче 
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критичного рівня (2,5%) в області нараховується 523,7 тис. га, що складає 41,4 

%.  

Ґрунти Північної та Південної зони області більш родючі, вміст гумусу є 

вищим (2,74-3,48%); центральна частина області, де ґрунтовий покрив предста-

влений сірими лісовими ґрунтами, що за своєю природою є досить бідними на 

вміст органічної речовини (2,03%), досить відчутно знижує середній показник 

вмісту гумусу по області (рис.1). 

Прискорення темпів втрат гумусу в останні роки пояснюється багатьма 

причинами: підсиленням мінералізації гумусу внаслідок підвищення інтенсив-

ності обробітку ґрунту; необґрунтованим поглибленням орного шару; практич-

но повним відчуженням з поля нетоварної частини врожаю; недостатнім надхо-

дженням у ґрунт решток, органічних добрив; внесенням високих норм мінера-

льних добрив, незбалансованих за складом, і низьких норм органічних добрив; 

спалюванням стерні; підсиленням процесів водної ерозії та дефляції; зміною 

структури посівних площ на користь технічних культур. 

 

 
 

Рис.1. Вмісту гумусу в ґрунтах Вінницької області. 
 

З метою підвищення рівня гумусу та запобігання подальшого його втрати 

слід впровадити наступні заходи: ввести науково-обґрунтовані сівозміни із вра-

хуванням еколого-географічних характеристик регіону; зрівноважити рівень 

внесення органічних та мінеральних добрив; зменшити рівень механічного тис-

ку на ґрунти та ін. 

Висновки. Таким чином, як показують наші дослідження, низький рівень 

гумусу в ґрунтах Вінницької області обумовлений як природними причинами 

так і в результаті надмірного їх виснаження. Запропоновані нами заходи спря-

мовані на підвищення рівня гумусу та запобігання подальшого його втрати. 

2

,0 

низький рівень 2

,84 

середній рівень 3

,2 

підвищений рівень 
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УДК 338.43:638 

 

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Сухаренко О.І., к.с.г.н.  

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Summary: The existing literature data on the current state and problems of the development 

of the beekeeping industry are summarized. The need to increase the production of 

beekeeping products, to establish legal relations between beekeepers and land users, as well 

as to solve the problem of selling products is underlined. 

Key words: development, branch of beekeeping, problems. 

 

 

Постановка проблеми. Історично бджільництво в Україні було важли-

вим промислом. Галузь бджільництва України є важливою складовою економі-

ки держави, що визначає обсяги, пропозиції та вартість основних видів продо-

вольства для населення країни. Бджільництво є базою та джерелом сталого роз-

витку для ряду галузей, зокрема, галузі рослинництва, фармацевтичної, харчо-

вої та інших.  

Бджільництво має запилювально-медовий напрям, що забезпечує вироб-

ництво продукції та використання бджіл в якості запилювачів ентомофільних 

сільськогосподарських рослин. Близько 90 % пасік знаходяться у приватній 

власності. При цьому за організаційною формою господарювання бджільництво 

є найближчим до фермерства. 

Виклад основного матеріалу. Виробничий фонд галузі налічує 400 тисяч 

бджолярів та близько 3 млн. бджолосімей, а валове річне виробництво меду пе-

ревищує 70 тисяч тонн, що ставить Україну на перше місце в Європі та на чет-

верте в світі за цим показником – після Китаю, Індії та Аргентини. 

Важливим для економіки галузі є виробництво додаткових продуктів 

бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого 

гомогенату, бджолиної отрути, які є сировиною для харчової та фармацевтичної 

галузей. 

Згідно з Планом породного районування в Україні розводять три породи 

бджіл: українську степову, карпатську та поліську (популяцію середньоросійсь-

ких бджіл). Цілеспрямована селекційна робота в бджільництві є важливим ре-

зервом підвищення продуктивності пасік.  

Запилення бджолами посівів і насаджень сільськогосподарських культур 

сприяє підвищенню врожайності їх. Зростає значення бджіл і як живого індика-

тора навколишнього середовища. Природно–кліматичні умови та кормова база 

України сприяють одержанню високоякісних продуктів бджільництв Запилення 

всіх ентомофільних сільськогосподарських рослин являється важливим факто-

ром підвищення їх урожайності. Це біологічний фактор, що діє без втручання 

людини і тому його значення часто недооцінюють. Бджолозапилення сприяє 

підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30–60% і навіть 
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вище, в залежності від виду рослин та умов запилення. Крім того підвищується 

якість плодів на насіння, збільшується їх натуральна вага. Зокрема підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур при запиленні квіток бджолами в 

середньому становить: ріпаку – 25–30%, соняшнику – 40, гречки – 41, червоної 

конюшини – 75, люцерни – 50, баштанних – 60, плодових – 65, гірчиці – 35–

61%. Слід відмітити, що насіння люцерни практично неможливо одержати без 

повноцінного запилення. Дослідженнями встановлено, що насіння ентомофіль-

них культур, одержане при запиленні медоносними бджолами, має підвищені 

господарсько корисні якості. Так, у насіння гречки плівчастість зменшується на 

2,4 %, збільшується кількість сирого протеїну на 0,4%, а енергія проростання – 

на 17%. В озимого ріпаку при запиленні енергія проростання збільшується на 

11–12%, схожість – на 16–20%, наявність жирів – на 4–5%. При перехресному 

запиленні збільшується вага яблук на 26%, зав`язуваність плодів – в 5,5 рази, а 

збереженість зав‘язі – на 3,3% порівняно з їх самозапиленням. Виходячи з ви-

щесказаного та досвіду зарубіжних країн, бджолозапилення повинно бути уза-

коненим агрономічним прийомом технології вирощування ентомофільних сіль-

ськогосподарських культур. 

Основними проблемами галузі бджільництва України є: 

- відсутність ефективної державної фінансової підтримки галузі; 

- низька технологічна культура виробництва продукції, її переробки, та 

фасування відсутність промислових технологій; 

- зменшення масштабів посівів ентомофільних сільськогосподарських ро-

слин та недостатнє використання бджолозапилення; 

- погіршення екологічного стану оточуючого природного середовища та 

порушення технологічних вимог щодо обробітку ентомофільних сільськогос-

подарських рослин пестицидами та отрутохімікатами і як наслідок – масові от-

руєння бджіл; 

- недостатнє ветеринарне забезпечення і як наслідок неконтрольоване 

поширення хвороб бджіл; 

- відсутність гармонізованого масиву законодавства щодо виробництва та 

якості продукції галузі і як наслідок складнощі в реалізації експортного потен-

ціалу галузі. 

Шляхи сприяння розвитку галузі: 

Удосконалення державної підтримки щодо розвитку промислових пасік 

та виробництва якісної продукції на експорт: 

- виділення державних дотацій повинно здійснюватись для пасік, шо ма-

ють 10-20 і більше бджолиних сімей; 

- сума коштів повинна бути диференційованою залежно від рівня вироб-

ництва товарного меду: від 3 до 5 т – 20% доплат, від 5 до 10 т – 25%, від 10 до 

20 т – 40%, більше 20 т – 50%; 

- кошти на розвиток бджолярських кооперативів повинні сплачувати екс-

портери в розмірі 5-10% від отриманих коштів в результаті експорту. 

Необхідно також законодавчо закріпити методику розрахунку орендної 

плати за бджолозапилення.  
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– ефективне бджолозапилення передбачає: створення умов для раціона-

льного використання посівів ентомофільних сільськогосподарських рослин для 

їх запилення бджолами; формування щорічної інформаційної загальнодержав-

ної бази даних щодо площ посівів ентомофільних сільськогосподарських рос-

лин, їх сортів, нектаро- та пилкопродуктивності, а також наявності пасік медо-

во-запилювального та запилювального напрямів; сприяння в укладанні догово-

рів між власниками посівів ентомофільних сільськогосподарських рослин та 

пасічниками. 

Підвищення рівня селекційно-племінної роботи: 

- збереження генофонду районованих порід бджіл – української степової, 

карпатської та поліської; 

- організація заказників для збереження генофонду та репродукторів чис-

топородних маток та бджіл; 

- поліпшення племінних якостей бджолиних сімей відповідно до конкрет-

них кліматичних умов та з урахуванням кормової бази; 

- виведення нових типів та ліній бджіл, які виділяються комплексом гос-

подарсько-корисних ознак і властивостей. 

Профілактика захворювань бджіл та забезпечення якості продукції: 

– розробка та впровадження ефективних лікувально-профілактичних пре-

паратів на основі органічної сировини; 

– здійснення моніторингу забруднення продуктів бджільництва антибіо-

тиками та іншими речовинами. 

Забезпечення дотримання технологій обробітку ентомофільних культур 

пестицидами та отрутохімікатами для уникнення отруєнь бджіл:  

– вдосконалення юридичної відповідальності за порушення технологій 

обробітку ентомофільних культур пестицидами та отрутохімікатами; 

– здійснення інформативно-попереджувальних заходів;  

– вдосконалення діяльності громадських організацій з бджільництва. 

Висновки. Оцінка сучасного стану галузі бджільництва України свідчить, 

що країна входить до п‘ятірки головних виробників меду за валовим обсягом 

виробництва та споживанням цього продукту на душу населення. Зважаючи на 

посилення інтеграційних процесів і міжнародної конкуренції, Україна виходить 

на світові ринки бджільництва та потенційно може стати однією з головних ек-

спортоорієнтованих галузей нашої країни. У результаті виробництва високоякі-

сної продукції і за умов створення відповідного рівня сертифікації, галузь бджі-

льництва України може гідно конкурувати на міжнародних ринках. 
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УДК [614.844+654.16](477) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ  

В ПРОЦЕСІ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 

 

Яцух О.В., к.с.г.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary: Modern stationary, mobile and portable radio stations used by units of the State 

Service of Ukraine for Emergency Situations in the Fire Fighting Process.  

Key words: means of communication, Radio station, fire,State Service of Ukraine for 

Emergency Situations 

 

Постановка проблеми. Виконання рятувальних та аварійно-

відновлювальних робіт у зонах ураження характеризуються великим обсягом і 

обмеженим часом на їх проведення, складністю обставин та великою напругою 

особового складу. Ефективність боротьби з надзвичайними ситуаціями значною 

мірою залежить від надійно організованої системи зв‘язку.  

Зв'язок у ДСНС України є основним засобом, що забезпечує постійне ке-

рування підрозділами. Виходячи з поставлених задач, зв'язок у підрозділах 

ДСНС України повинен задовольняти вимогам, найважливішими з яких є на-

дійність, своєчасність, достовірність, необхідна пропускна здатність і скова-

ність передачі інформації. 

Основні матеріали дослідження. Зв'язок на пожежі призначається для 

керування силами і засобами, забезпечення їхньої взаємодії й обміну інформа-

цією. 

Для керування силами і засобами на пожежі встановлюється зв'язок між 

керівником гасіння пожежі (КГП) і штабом пожежогасіння, начальником тилу 

(НТ), начальниками бойових ділянок (БД) і, за необхідності, із пожежними  ав-

томобілями. 

У теперішній час в гарнізонах ДСНС України широко застосовуються су-

часні стаціонарні, мобільні і переносні радіостанції КХ і УКХ-діапазонів (ра-

діостанції стаціонарні: центральна «Віола-Ц» і «Віола-АС»; радіостанції, що 

возяться: автомобільна «Віола-АА» і для установки на пожежному автомобілі 

"Віола-АП"; радіостанції носимі: типів «Сапфір», «Радій», «Транспорт РН-12»; 

Р-105, Р.108, Р-109, Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д, Р-105М, Р-108М, Р-109М). 

Керування роботою підрозділів на бойових ділянках забезпечується за-

стосуванням радіостанцій і гучномовних установок автомобілів зв‘язку і освіт-

лення, носимих радіостанцій, польових телефонних апаратів, переговорних 

пристроїв, електромегафонів. В окремих випадках, за неможливості викорис-

тання перерахованих пристроїв, для передачі команди (інформації) можуть ви-

користовуватися відповідні сигнали управління, а також мобільні телефони. 

Наприклад, застосовується електромегафон типу ЕМ-2, що призначений 

для посилення промови при короткочасній спрямованій передачі розпоряджень, 

команд і т.д. на відкритому повітрі й у великих закритих приміщеннях. 
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Останнім часом знаходить застосування переносний електромегафон ЕМ-

12, що призначений для голосної спрямованої передачі промови голосом (роз-

поряджень, команд і т.д.) і подачі сигналу типу «сирена» на відкритому просто-

рі й у великих закритих приміщеннях. 

Для взаємодії між бойовими ділянками, що працюють на ліквідації НС, 

встановлюється зв'язок між начальниками бойових ділянок (підрозділів) і за-

безпечується тими ж засобами, що і керування роботою ділянок. У випадках, 

коли застосовувати засоби зв‘язку неможливо, використовуються сигнали ке-

рування відповідно до бойового статуту пожежної охорони. 

Для забезпечення передачі і прийому інформації встановлюється зв'язок 

між керівником гасіння пожежі, штабом пожежогасіння і ЦПЗ (ПЗЧ) за допомо-

гою міської телефонної мережі або радіостанцій пожежних автомобілів, авто-

мобілів зв‘язку й оперативних автомобілів. 

При цьому забезпечується обмін інформацією між ЦПЗ (ПЗЧ) і підрозді-

лами МНС України, що знаходяться на бойових ділянках і на шляху прохо-

дження; передача повідомлень про установку і хід ліквідації пожежі, аварії або 

наслідків стихійного лиха; виклик додаткових сил і засобів; передача вимог ке-

рівника гасіння пожежі до служб взаємодії. 

Міську телефонну мережу та мобільний зв‘язок для передавання інфор-

мації на ПЗЧ (ОДС ОКЦ) можна використовувати лише за умови наявності на 

ПЗЧ (ОДС ОКЦ) відповідних пристроїв фіксації телефонних розмов. 

У разі використання засобів радіозв‘язку на пожежі КГП має забезпечити 

дотримання всіма абонентами правил радіообміну та здійснити організацію 

зв‘язку залежно від рангу пожежі. 

За організацію зв‘язку на пожежі відповідає КГП. 

При використанні номера абонента телефонної мережі для роботи в штабі 

за вказівкою НШ через АТС міста (населеного пункту, об‘єкта) необхідно відк-

лючити телефонний апарат абонента на час гасіння пожежі. 

При висуванні сил ЦЗ до місця ліквідації зв‘язок повинен забезпечити 

управління воєнізованими і невоєнізованими формуваннями, аварійно-

рятувальними загонами, загонами забезпечення безпеки руху на маршрутах. 

Висновки. Отже, в значній мірі успіх та оперативність при ліквідуванні 

НС залежить від правильності організації зв‘язку на місцях ліквідування НС. 

Керівник гасіння пожежі несе безпосередню відповідальність за організа-

цію зв‘язку на пожежі і зобов‘язаний забезпечити дотримання всіма абонентами 

правил радіообміну при використанні засобів радіозв‘язку на пожежі. 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ  

В ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Яцух О.В., к.с.г.н., доцент 

Євтушенко Г.О., асистент 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

 
Summary: Modern technologies of storage of products and the complexity of external 

influences on the future of the workers on the work of the following dangerous and harmful 

production factors to which the benefits of protection of labor before the rushing robot. 

Kay words: atmosphere, ozone concentration, short factor. 

 

Постановка проблеми. Сучасні технології зберігання продуктів, як пра-

вило починаються ще на етапі зберігання продукції, але важливо знати що умо-

ви зберігання – це сукупність зовнішніх впливів навколишнього середовища на 

працівників. Одна з таких технологій це обробка газовим середовищем  – озо-

ном. 

Основні матеріали дослідження. У період зберігання основною задачею 

є підтримка на необхідному рівні всіх параметрів мікроклімату в сховищі. Ко-

ливання температури не повинні перевищувати 1°С, з цією метою в них встано-

влюються терморегулятори. Циркуляція повітря повинна складати в період 

охолодження 12,5–17,5 об‘ємів порожнього фруктосховища за годину, у період 

зберігання – 6,25– 8,75 об‘ємів. 

Ефективності застосування озону зумовлена універсальністю його впливу 

і простій утилізації. Його висока окислювальна здатність приводить до знищен-

ня більшості патогенних мікроорганізмів, при цьому у них не виникає резисте-

нтності при повторному застосуванні. Регулярне озонування обумовлює куму-

лятивна дія, що викликається утворенням вільних радикалів. Розпад молекул 

озону відбувається впродовж декількох годин і після провітрювання приміщен-

ня в ньому можна продовжувати діяльність. 

Молекула О3 нестійка і досить швидко перетворюється в O2 з виділенням 

тепла. При невеликих концентраціях і без сторонніх домішок озон розкладаєть-

ся повільно, при великих – з вибухом. Спирт при зіткненні з ним моментально 

запалюється. Реакція 3O2 → 2O3 сильно ендотермічна: для отримання 1 моль 

озону треба затратити 142 кДж. Зворотна реакція йде з виділенням енергії і 

здійснюється дуже легко. Відповідно озон нестійкий. За відсутності домішок 

газоподібний озон повільно розкладається при температурі 70 °С і швидко – 

вище 100 °С. Швидкість розкладання озону значно збільшується в присутності 

каталізаторів. Ними можуть бути і гази (наприклад, оксид азоту, хлор), і більш 

тверді речовини (навіть стінки судини). Тому чистий озон отримати важко, а 

працювати з ним небезпечно через можливість вибуху. 

Наведені вище відомості про властивості озону свідчать про необхідність 

обережного поводження з ним. У приміщеннях, де працюють люди, не можна 
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допускати витоку озону. Його вміст у повітрі не повинен перевищувати грани-

чно допустимої концентрації – 0,1 мг/м
3
. 

У зв'язку з високою чутливістю людини до озону на роботу з озонаторами 

не повинні допускатися особи, що хворіють різними дихальними і серцевими 

захворюваннями . 

Слід знати симптоми отруєння озоном. Вони характеризуються спочатку 

збудженням, потім пригніченням загальної і рефлекторної діяльності, розладом 

рухової активності, дихання, втратою орієнтації в просторі, в сприйнятті навко-

лишнього середовища і т. п. У цьому випадку потерпілому необхідні свіже по-

вітря, спокій і тепло. 

Висновки. При виконанні робіт на озонаторах на працівників можлива дія 

наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів: підвищене значення 

напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло 

людини; вибухопожежонебезпечність, небезпека отруєння. 

Вимоги з техніки безпеки перед початком роботи: 

1. Перевірити справність засобів індивідуального захисту, необхідних для 

виконання роботи, надіти спеціальний медичну одяг, спеціальне взуття та інші 

засоби індивідуального захисту. 

2. Перед початком роботи працівник повинен звільнити проходи і робоче 

місце; протерти поверхню озонатора сухою ганчіркою; переконатися у відсут-

ності людей в оброблюваному приміщенні; перевірити відсутність видимих 

пошкоджень озонаторів, їх справність і комплектність; перевірити температуру 

приміщення і дотримання норм. 

3. При роботі на озонаторах не допускається: проводити вологе приби-

рання озонатора; проводити роботи при непрацюючому в озонаторі вентилято-

рі; працювати з озонатором при витоку з нього озону; усувати виявлені витоку 

озону при працюючому озонаторі; відсутність або несправність захисного зазе-

млення. 

4. При проведенні обробки в оброблюваному приміщенні не повинно бу-

ти людей. При роботі в кабінетах з встановленими озонаторами повинен бути 

забезпечений доступ працівників до первинних засобів пожежогасіння та апте-

чки першої медичної допомоги.  

5. При виконанні роботи, працівник зобов'язаний працювати тільки в спе-

ціальному одязі, суворо дотримуватися правил особистої гігієни. Не допуска-

ється виконувати роботу перебуваючи в стані алкогольного, наркотичного чи 

токсичного сп'яніння. 

6. Працівник зобов'язаний виконувати роботу, обумовлену трудовим до-

говором, сприяти і співпрацювати з наймачем у справі забезпечення здорових і 

безпечних умов праці, негайно сповіщати свого безпосереднього керівника або 

іншу посадову особу про несправності устаткування, інструменту, пристосу-

вань, засобів захисту, про погіршення свого здоров'я. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ 

ЧЕРЕШНІ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Нінова Г.В., к. с.-г. н., доц., кафедра рослинництва ТДАТУ 

Нєжнова Н.Г., асистент, кафедра рослинництва ТДАТУ 

Марченко І.Є.,  студент 22 САГ, кафедра рослинництва ТДАТУ 

 
Summary: Research is dedicated to combination of plant density and amount of saplinds in 

the nursery as well as methods of growing saplings with laterals in the conditions of southern 

Steppe of Ukraine. 

 

   Постановка проблеми. Ґрунтово-кліматичні ресурси півдня України від-

повідають біологічним і екологічним вимогам розвитку садівництва, забез-

печують високу врожайність плодових культур. Однак, природні ресурси пі-

вдня України не завжди використовуються раціонально. 

Культура черешні з економічної точки зору, має велике значення, як на 

світовому рівні, так і в Україні. В умовах нашого регіону черешня є плодовою 

культурою з особливим економічним ефектом, який зумовлений оптимальними 

умовами вирощування з використанням її агробіологічного потенціалу. Це 

обумовлено тим, що Україна розташована в географічному ареалі виникнення 

черешні. 

За даними Р.К.Василенка та О.І Касьяненка  на піщаних і супіщаних гру-

нтах півдня України, кращими підщепами для черешні є сильнорослі форми ма-

галебської вишні/ Вона забезпечує зимостійкість та посухостійкість підщепам 

та деревам вирощених на них. 

Як відмічає Б.Н.Агєєв [5] у розсадництві агрозаходи частіше продиктова-

ні не біологічними особливостями культур та сортів, які розмножуються, а тех-

нічними і організаційними можливостями їх застосування. Тому низький кое-

фіцієнт розмноження рослин, незначний вихід посадкового матеріалу з одиниці 

площі, довгі строки їх вирощування. Досягнення науки та передового досвіду 

носять фрагментарний характер і часто не зв‘язані у єдиний ланцюг технологі-

чних ланок, що знижує ефективність їх використання. 

Розв‘язанню цієї проблеми сприятиме використання агрозаходів, які зда-

тні забезпечити перерозподіл пластичних речовин рослин черешні для утворен-

ня крон на однорічних саджанцях. Тому вивчення і виділення найбільш прида-

тних агрозаходів має важливе значення та дозволить швидше запровадити інте-

нсивну технологію вирощування черешні. 

Програма досліджень на 2016-2018 роки 

1. Провести висаджування підщеп черешні (вишні магалебської) 

відповідно до методики досліджень. 

2. Провести окулірування підщеп, дослідження приживлювання 

та збереженості окулянтів після перезимівлі. 
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3. Провести фенологічні та біометричні спостереження за рос-

том і розвитком саджанців черешні у розсаднику. 

Методика проведення досліджень. Дослідження проводяться в умовах 

науково-дослідної ділянки ТДАТУ, яка межує з селищем Зелене Мелітопольсь-

кого району Запорізької області в у 500 метрах від території НД саду, розташо-

ваного в 10 км на південь від м. Мелітополь. Вивчаються саджанців черешні 

сортів Крупноплідна, Талісман, Удивительная з різними схемами садіння та аг-

роприйоми кронування. У досліді використовується зрошення. Дослід закладе-

но у 2016 році підщепами черешні вишнею магалебською. 

Дослід 1 Схеми садіння підщеп:1 Варіант 80х20 см (контроль) 

62,5тис.шт/га;2. 60х15 см (111 тис.шт/га); 3. 60х20 см (83,0 тис.шт/га); 

4. 70х15 см (95,0 тис.шт/га);5. 70х20 см (71,0 тис.шт/га);6. 80х 15 см (83.0 

тис.шт/га);7. 80+50х20 см (77,0тис.шт/га). 

Дослід 2 Способи кронування:1. Варіант (контроль) обрізування на ви-

соті 70 см;2. Варіант Прокручування через 15 см 3-4 рази;3. Варіант Обрізуван-

ня листкової пластинки в зоні відходження гілок. Схема садіння 80х20 см. 

Повторність дослідів 3 –х  кратна,  метод рендомезованих блоків.  

Дослідження проводяться у відповідності до загальноприйнятих методик 

з плодовими культурами, зокрема «Методикою проведення польових дослі-

джень з плодовими культурами» за прописами П.В.Кондратенко 

Система формування крони саджанців- розріджено ярусна. 

Основні результати досліджень. Грунт дослідної ділянки чорнозем пів-

денний супіщаний середньогумусований (2,1-2,5%) сформований на лесі. 

Результати агрохімічного аналізу свідчать, що рН =7,17,  вміст гумусу 

2,1-2,5 % і відноситься до середньозабезпеченного. 

Вміст поживних речовин у ґрунті, а саме: гідролізуємого азоту - 60,81-

40,80 є  дуже низьким, вміст рухомого фосфору Р2О5 – 155,0-160,0 є середнім, 

обмінного калію К2О – 173,0-171,0  мг/кг відноситься до високих показників за-

безпеченості ґрунту цим елементом живлення. 

 Виходячи з наведених даних основних фізико-хімічних властивостей 

ґрунту можливо зробити висновок, що ґрунт за цими показниками для вирощу-

вання саджанців черешні придатний, але потребує внесення розрахункових доз 

азотних добрив  

Висновки.  Слід відмітити, що восени 2016 та взимку 2017 ріках кількість 

опадів була на рівні середніх багаторічних даних.  Температура знижувалась до 

– 22 
0
С, що сприяло 100% перезимівлі висаджених восени рослин.  

Подальші дослідження будуть проводитись згідно методики у 2017-2018 

роках. 
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УДК 632.938.1 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ МОДЕЛЬНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ 

ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРИБНИХ ГЛЮКАНІВ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ПРОТИ ХВОРОБ 

Теслюк В.В., 

Григорюк І.П., 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Барановський В.М., 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

Ковбасенко В.М.  

ННЦ „Інститут механізації НААН України” 

 
Summary: The urgency of developing and applying mikobiopreparatov to protect plants from 

disease. Studies have shown that the use of mikobiopreparatu to protect plants from disease showed 

high effectiveness of the control of disease and to stimulate plant growth. 

Keywords: plant protection, technology, disease, mikobiopreparat. 

 

Постановка проблеми. Інтенсивні технології вирощування сільськогоспо-

дарських культур, як продуктів харчування так і сировини для переробної про-

мисловості базуються на сучасних технічних засобах та ефективних системах 

захисту рослин. Захист рослин від хвороб в технологічному процесі вирощу-

вання сільськогосподарських культур був і залишається однією із актуальних 

проблем. Втрати продукції рослинництва від шкідливих організмів становлять 

до 30 відсотків врожаю, знижується якість продукції, і все разом зумовлює ве-

ликі економічні збитки. Основними заходами, які запобігають втратам продук-

ції рослинництва від шкодочинності хвороб є використання хворобостійких со-

ртів та застосування захисно-стимулюючих речовин. 

Як показує досвід, використання хворобостійких сортів і хімічних пести-

цидів в повній мірі не може протидіяти цьому. Період пристосування нових рас 

патогенних мікроорганізмів до створених сортів значно коротший, ніж ство-

рення самих сортів. Крім того, вплив на генетичну систему рослини з метою пі-

двищення її хворобостійкості в більшості випадків призводить до втрати про-

дуктивності рослини та якості продукції.  

До того ж встановлено те, що оскільки  більшість хімічних препаратів ма-

ють досить вузьку направленість дії на шкідливий організм, збудники хвороб 

змінюються або пристосовуються до дії препарату, і щоб добитися ефективного 

захисту виникає необхідність в збільшенні норми витрати препарату, застосу-

ванні бакових сумішей, а підприємствам виробникам постійно працювати над 

створенням нових препаратів. 

Пестициди в значній мірі вирішують завдання захисту рослин, але при 

цьому створюючи багато екологічних проблем. Стратегія хімічного захисту ро-

слин націлена на те, щоб знищити патогенні мікроорганізми. Тому практично 

всі хімічні засоби захисту рослин є сильними отрутами. Природно, що вони 

вбивають не тільки патогени, але й корисні грунтові мікроорганізми, бджіл і 
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інших комах-опилювачів, птахів та риб. Усі ці отрутохімікати є дуже небезпеч-

ними і для людини. В багатьох країнах на поля щорічно вноситься від 11 до 18 

кг/га сильних отрутохімікатів, що викликає серйозне занепокоєння споживачів і 

урядів цих країн.  

З кожним роком в світі інтенсифікуються розробки і впровадження еколо-

гічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур, основу 

яких складає застосування біологічних методів захисту рослин від хвороб. 

Роботу виконували шляхом аналізу результатів наукових досліджень в на-

прямку вивчення індукторів захисних реакцій рослин та постановки польових 

досліджень на основних сільськогосподарських культурах. Технологія вирощу-

вання сільськогосподарських культур була загально-прийнятою для даної зони. 

В якості еталонів використовували хімічні препарати рекомендовані для засто-

сування кожної окремо взятої культури. Польові промислові дослідження про-

водили протягом 2003 – 2010 рр. у господарствах Київської, Чернігівської, Кі-

ровоградської областей.  

Основні результати досліджень. Наукові дослідження імунітету рослин 

показали, що існують можливості підвищення стійкості рослин до захворювань 

за рахунок стимулювання і керування імунною системою при допомозі біологі-

чно активних чинників. За останні десятиліття в  багатьох розвинених країнах 

розпочалися активні розробки таких біологічних засобів захисту рослин від за-

хворювань. Стратегія захисту при цьому докорінно змінилась. Біологічні засоби 

захисту нікого не вбивають, а індукують імунітет рослин, і рослини набувають 

стійкості до захворювань [1]. Такі біологічні препарати є безпечними для до-

вкілля і для людини.  

Серед індукторів імунітету висока ефективність виявлена у біополімера хі-

тозана, який отримують із панцирів крабів. На ринках США, Росії, Польщі і ін-

ших країн з‗явився ряд препаратів на основі хітозана, зокрема ―Хитозар‖, ―Био-

хикол‖, ―Нарцисс‖, ―Фитохит‖ та інші. Цим препаратам притаманна найважли-

віша перевага перед отрутохімікатами – вони є безпечними для природи і лю-

дини. За своєю ефективністю вони наближаються до дії кращих  хімічних пес-

тицидів тому вони набувають широкого розповсюдження, і їхня частка на рин-

ку пестицидів постійно збільшується. 

В Україні створено мікобіопрепарати, діючою речовиною якого і лужний 

екстракт афiлофоральних грибів. Біологічно активними елементами діючої ре-

човини є хітин, глюкани і меланіни, що є складовими клітинної стінки 

афiлофоральних грибів [2]. Дані полісахариди при захисті рослин  здатні сти-

мулювати системну стійкість рослин до широкого кола грибкових, бактеріаль-

них і вірусних захворювань, а також підвищують стійкість до несприятливих 

кліматичних умов шляхом активації захисних організмів рослини. Вони є нето-

ксичними і безпечними у всіх аспектах.  

Результати випробовування і промислового застосування мікобіопрепарату 

показують, що він ефективно індукує стійкість рослин проти самих шкодочин-

них збудників хвороб.  
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Передпосівна обробка насіння  забезпечує надійний захист від уражень ро-

слин грибковими, бактеріальними і вірусними захворюваннями. В той же час 

він стимулює розвиток корисної мікрофлори, наприклад, клубенькових бакте-

рій у бобових культур. Обробка насіння озимої пшениці підвищила енергію 

проростання на 14,2 % у порівнянні з контролем (обробка хімічними препара-

тами покращує цей показник на 3 – 5,4 %); польова схожість при обробці пре-

паратом підвищилась на 8,7 %, а після обробки хімічним препаратом – на 4,8 

%; розвиток кореневих гнилей при використанні препарату зменшився на 28,8 

%, а при обробці хімічним препаратом – на 19,3 % відносно контролю. В ре-

зультаті лужний екстракт афiлофоральних грибів забезпечив зростання врожаю 

озимої пшениці на 12,5 ц/га, а хімічний препарат – на 10,6 ц/га. Така ж законо-

мірність простежується на кукурудзі, ярому ячмені та пшениці, сої, горосі де 

підвищення врожайності становило на 5,8, 7,0 і 5,6 ц/га, а при обробці хімічним 

препаратом – на 3,8, 5,6 і 3,5 ц/га. Особливо ефективним застосування мікобіо-

препарату із лужного екстракту афілофоральних грибів виявилось при обробці 

насіння цукрового буряку, де  урожайність була вищою на 19 ц/га.  

Висновок. Результатами теоретичних та експериментальних досліджень 

встановлено, що інтегрований захист рослин від хвороб передбачає системний 

підхід який полягає в застосуванні екологічно чистих мікобіопрепаратів нового 

покоління на основі полісахаридів грибного походження.  
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Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary. The importance of ensuring financial security of economic entities of the agrarian 

sector of the economy as the basis for their further successful development is substantiated. The key 

factors influencing its level in modern economic conditions are outlined. 

Key words: financial security, financial risks, threats, agriculture, financial stability, 

financial security management. 

 

Постановка проблеми. Фінансове забезпечення підприємств аграрної 

сфери великою мірою зумовлено рівнем прибутковості кожного з них, можли-

вістю залучення банківських кредитів, інвестиційних ресурсів, рівнем держав-

ної підтримки, а у сукупності ці фактори значною мірою впливають на фінан-

сову безпеку суб‘єкта господарювання. Остання є визначальною умовою розви-

тку сільського господарства як основи сталого рівня національної безпеки, ста-

більності діяльності окремих підприємств аграрного сектору економіки, забез-

печення зростання темпів їх розвитку та підвищення ефективності господарю-

вання.  

Основні результати дослідження. Сільське господарство відіграє виня-

тково важливу роль в економіці України та є основою її економічної безпеки. 

Його частка у створенні валового внутрішнього продукту України збільшилася 

у 2015 р. до 12,1%, що свідчить про важливу роль галузі у формуванні темпів 

економічного зростання країни. Крім того у 2015 році воно забезпечило 14 % 

валової доданої вартості, у галузі зайнято близько 3 млн. чол., використовуєть-

ся основних засобів вартістю понад 100 млрд. грн., функціонують майже 52 тис. 

господарюючих суб‘єктів, що використовують близько 20 млн. га сільськогос-

подарських угідь. Аграрні виробники забезпечують продовольчу безпеку країни 

та здійснюють значний внесок до експортних товаропотоків України. Так, обся-

ги експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції у 2015 році ста-

новили 14,5 млрд. дол. США, що складає 38,2% загального експорту країни.  

Діяльність сільськогосподарських підприємств в системі економічних вза-

ємовідносин відображає їх пріоритетні фінансові інтереси, успішна реалізація 

яких залежить від реагування на загрози та небезпеки, які виникають як із зов-

нішнього, так і з внутрішнього середовища їх функціонування. За підсумками 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) 2016 ‒ 2017 років відповідно до Гло-

бального індексу конкурентоспроможності, Україна посіла 85-те місце із 138 

можливих. За результатами опитування, проведеного ВЕФ, серед топ-

менеджерів компаній встановлено рейтинг факторів, що перешкоджають ве-
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денню бізнесу в країні. Першу позицію займає корупція - 14%, яка завжди вхо-

дила у лідируючу трійку факторів, але у 2016 році вона посіла перше місце і 

продовжує впевнено тримати позицію. Нестабільність державної політики є 

другим бар‘єром для ведення бізнесу в Україні. На третьому місці в рейтингу 

найбільш проблемних факторів для ведення бізнесу розташувався лідер торіш-

нього рейтингу - інфляція. Раніше найпроблемнішим фактором для ведення бі-

знесу всі вважали податкову політику і вона впевнено посідала першу позицію, 

але у 2016 році податкова політика уже не входила навіть у п‘ятірку найвпли-

вовіших факторів. До першої п‘ятірки також традиційно увійшли неефективна 

бюрократія (11,4%) та доступ до фінансування (11,2%). Найсуттєвішою переш-

кодою для залучення нових кредитів залишаються занадто високі ставки за кре-

дитами (68,3% респондентів). Далі серед проблемних факторів для ведення біз-

несу зазначені неефективність роботи чиновників (8,2%) і податкові ставки 

(7,3%). Неефективність роботи чиновників більш ніж удвічі частіше називалася 

пріоритетною проблемою керівниками інвестиційного бізнесу, ніж енергетич-

них, видобувних і торгових компаній. Слід відзначити, що перша трійка най-

більш проблемних факторів абсолютно ідентична для компаній будь-якого роз-

міру - великого, середнього або ж малого бізнесу.  

Важливо відмітити, що на сьогоднішній день ключовою проблемою на 

рівні окремого підприємства залишається фінансове забезпечення розширеного 

відтворення, яка полягає не у відсутності фінансових ресурсів взагалі, а в мож-

ливостях доступу до них та формах і методах їх розподілу між галузями еконо-

міки й господарюючими суб‘єктами. У зв‘язку з цим набуває актуальності пи-

тання щодо необхідності впровадження на підприємствах ефективної системи 

забезпечення їх фінансової безпеки, як гаранту стабільного розвитку в умовах 

сьогодення. 

Висновки. За умов посилення глобалізації світової економіки основним 

пріоритетом агробізнесу доцільно вважати забезпечення стабільності функціо-

нування. З боку підприємств в першу чергу необхідно сконцентрувати зусилля 

на формуванні дієвого механізму управління його фінансовою безпекою з ме-

тою протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам. Серед іншого він повинен бути 

спрямований на підвищення прибутковості господарювання, ефективний пошук 

фінансових ресурсів в необхідних для нормального функціонування обсягах, 

оптимізацію структури активів, капіталу та грошових потоків, зменшення рівня 

фінансових ризиків тощо. З боку держави зниження ризиків втрати фінансової 

безпеки для сільськогосподарських підприємств можливо за умови формування 

ефективної бюджетної, податкової, інвестиційної та фінансово-кредитної полі-

тики, удосконалення нормативно-правової бази розвитку галузі; створення 

умов для рівноправного функціонування різних організаційно-правових форм 

господарювання; забезпечення стабільних економічних умов для здійснення ві-

дтворювальних процесів у сільськогосподарському виробництві й розвитку аг-

рарного ринку; завершення земельної реформи тощо. 
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Summary. The structure of information technologies in the tax system of Ukraine is 

considered, in particular, the system "Tax block", "Electronic cabinet of the payer", software for 

tax reporting. Directions of improvement of information technologies in the tax system are offered. 

Keywords: taxation, information technologies, tax reporting, "Tax block", "Electronic 

cabinet of the payer". 

 

Постановка проблеми. Удосконалення інформаційних технологій в по-

датковій системі є важливим державним завданням, необхідною умовою вико-

нання функціонального призначення ДФС України. Від функціонування цієї 

галузі в значній мірі залежить безпека держави, також інформаційні технології 

в податковій системі мають значний вплив на ефективність діяльності суб'єктів 

господарювання. 

Основні матеріали дослідження. Перша складова інформаційних техно-

логій в податковій системі – це програмне забезпечення, необхідне для роботи 

фахівців ДФС. З 2013 року введена в експлуатацію інформаційна система "По-

датковий блок" (наказ Державної податкової служби України від 24 грудня 

2012 року №1197). 

Інформаційна система "Податковий блок" складається з наступних сегме-

нтів: реєстрації платників податків, обробки податкової звітності та платежів, 

обліку платежів, податкового аудиту. 

Підсистема "Реєстрація платників податків" забезпечує спрощення про-

цедури реєстрації платників податків на базі електронного обміну інформацією 

з іншими органами державної виконавчої влади для отримання повних та точ-

них даних про суб‘єктів оподаткування (платників податків) та об‘єктів оподат-

кування, що надасть можливість посилити податковий контроль. 

Підсистема "Обробка податкової звітності та платежів" забезпечує опера-

тивність та точність введення та обробки даних податкової звітності у режимі 

реального часу. Такий спосіб подання податкової звітності унеможливлює до-

пущення помилок. Крім того платник має змогу переглянути інформацію щодо 

стану його розрахунків з бюджетом, здійснити сплату податків. Також у плат-

ника з‘явиться можливість подати до органу ДФС листи, заяви, скарги тощо. 

У частині обліку платежів передбачено впровадження ефективної системи 

сплати податків - Єдиного рахунку. Усі свої грошові зобов‘язання платники 

сплачують на один рахунок.  

Підсистема "Податковий аудит" надає можливості для податкового конт-

ролю, зокрема, виявлення платників, які мінімізують свої податкові зо-

бов‘язання. Для ефективного функціонування цієї підсистеми створено ризико-

орієнтовану систему адміністрування податків, завдяки якій буде зменшено 
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втручання органів ДФС у підприємницьку діяльність сумлінних платників по-

датків. 

Друга складова інформаційних технологій в податковій системі – це про-

грамне забезпечення та електронні сервіси, призначені для використання плат-

никами. 

З прийняттям Верховною Радою України Законів України "Про електрон-

ні документи та електронний документообіг", "Про електронно-цифровий під-

пис", починаючи з 2004 року платники податків можуть надавати податкову 

звітність в електронному вигляді.  

Інформаційна безпека при поданні податкової звітності забезпечується за 

допомогою використання електронних цифрових підписів. При ДФС відкрито 

Акредитований центр сертифікації ключів (acskidd.gov.ua), яких надає їх без-

коштовно.  

Для формування та подання звітності платники можуть обрати зручне для 

них програмне забезпечення, зокрема, безкоштовне, розміщене на офіційному 

веб-порталі ДФС ("Податкова звітність (OPZ)", "СКПЗ ФПЗ"), або програмне 

забезпечення, розроблене сторонніми організаціями, що має більш широку фу-

нкціональність ("MEDOC", "1С: Звіт" тощо). Також існують веб-сервіси для 

подання звітності ("Арт-Звіт Плюс",  "Сота", "Соната", "Електронний кабінет 

платника"). 

"Електронний кабінет платника (ЕКП)", доступний за адресою 

cabinet.sfs.gov.ua – сервiс, за допомогою якого здійснюється взаємодія органів 

ДФС та платників податків у режимі реального часу та який сприяє правильно-

му i зручному обчисленню та своєчасній сплаті податків i зборів (обов‘язкових 

платежів).  

ЕКП складається із двох функціональних частин: відкритої (загальнодо-

ступної) та приватної (особистий кабінет). 

Користуватись послугами відкритої частини можна без ідентифікації осо-

би (без використання електронного цифрового підпису). Через відкриту части-

ну ЕКП доступні такі можливості для платника (громадянина):  ознайомитись з 

останніми новинами ЕКП; скористатися інформацією з реєстрів, що є загально-

доступними; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків; роз-

друкувати бланки податкової звітності тощо. 

Робота у приватній частині здійснюється з використанням електронного 

цифрового підпису. Після ідентифікації особи з'являється можливість формува-

ти та подавати податкову звітність, листуватися з органами ДФС, отримати ін-

формацію про стан розрахунків з бюджетом, працювати з системою електрон-

ного адміністрування ПДВ. 

Висновки. Інформаційні технології, впроваджені для забезпечення функ-

ціонування податкової системи, надають широкі можливості платникам та фа-

хівцям ДФС. Удосконалення інформаційних технологій в податковій системі 

повинні бути направлені розширення функціональності, підвищення зручності 

для користувачів, забезпечення надійності, пришвидшення обробки інформації, 

протидію шахрайству. 
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Summary: The tasks of the National Bank of Ukraine in the field of financial stability of the banking 

system are determined. The main stages of implementation of the Comprehensive Program for the 

Development of the Financial Market are described. The results of the first stage of the Integrated Program 

are analyzed and their impact on the main indicators of the banks activity is assessed. A comparative 
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on the development of the "cashless economy" are determined. 

Keywords: financial stability of the banking system, the National Bank, the Financial 

Stability Committee, systemically important banks, the capitalization of banks, emergency liquidity 

support, "cashless economy." 

 

Постановка проблеми. Банківська система є центральною ланкою еко-

номічної системи будь-якої країни світу. Від її стану залежить, у першу чергу, 

рівень забезпечення кредитними ресурсами необхідними для  розвитку 

суб‘єктів господарювання та фізичних осіб. У свою чергу, успішний розвиток 

підприємництва, за наявності доступних та дешевих кредитних ресурсів, забез-

печить своєчасне та повне надходження податків та інших обов‘язкових плате-

жів до державного бюджету країни. Останнє виступає головною умовою під-

вищення соціальних стандартів суспільства. На сучасному етапі в умовах полі-

тичної та фінансової кризи банківська система України перебуває у стані низь-

кої ліквідності та платоспроможності, внаслідок значного відтоку коштів з бан-

ківських рахунків та закриття значної кількості банківських установ. 

Основні матеріали дослідження. Забезпечення фінансової стабільності в 

країні належить до першочергових завдань Національного банку України, для 

вирішення яких було розроблено Комплексну програму розвитку фінансового 

ринку.  

Заплановано здійснити реалізацію комплексної програми  в 3 етапи: 

І етап. Вирішення проблем минулого та очищення фінансового сектору 

(2014 – 2016). 

ІІ етап. Закладення фундаменту для розвитку системи (2015 – 2017). 

ІІІ етап. Реалізація заходів щодо самого розвитку (2017 – 2020). 

Протягом першого етапу реалізації програми у банківській системі Укра-

їни відбулися значні зміни. За період 2014 -2016 рр., Національний банк змінив 

підходи щодо групування банків. Якщо до 2016 року, банки розподілялись на 4 

групи: найбільші, великі, середні та малі, то вже з 2016 року, відповідно до рі-

шення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 31 груд-

ня 2015 року, класифікація банків України має наступний вигляд: 1 група – ба-

нки з державною часткою; 2 група – банки іноземних банківських груп; 3 група 

– група 1, до якої належать банки, частка активів яких перевищує 0,5% активів 
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банківської системи; 4 група – група 2, до якої належать банки, частка активів 

яких не перевищує 0,5% активів банківської системи. 

Заслуговує уваги затверджений Національним банком порядок визначен-

ня системно важливих банків. Станом на початок 2016 року, системно важли-

вими банками в Україні визнані  три банківські установи: ПАТ "Приватбанк", 

ПАТ "Ощадбанк" та ПАТ "Укрексімбанк". 

З метою вирішення проблем споживчого кредитування, Верховною Ра-

дою України було ухвалено Закон України «Про споживче кредитування». Се-

ред положень закону варто відзначити наступні: встановлені вимоги до реклами 

кредитних продуктів; заборонено вказувати можливість надання споживчого 

кредиту без документів підтвердження фінансового стану споживача, надавати 

безпроцентні кредити; відтепер банки зобов‘язані повідомляти клієнтам «ефек-

тивну кредитну ставку», що включає загальні витрати за споживчим кредитом.  

На сьогодні актуальною залишається проблема повернення довіри до ба-

нківської системи з боку населення та суб‘єктів господарювання. Значна части-

на грошей перебуває не у формі банківських депозитів і не використовуються 

банками для перерозподілу ресурсів. Це знижує продуктивність фінансових ри-

нків та економіки в цілому. Тільки вирішивши цю проблему можна подолати 

кризу у формуванні ресурсної бази банків. Саме тому, Національний банк акти-

вно просуває так звану концепцію «безготівкової економіки». 

  Висновки. Таким чином, за результатами проведеного дослідження, мо-

жна стверджувати, що Національний банк України проводить активну роботу 

по реформуванню фінансового сектору. Більшість із проведених заходів мали 

позитивний ефект для банківської системи, зокрема: скорочення кількості бан-

ківських установ; підвищення контролю за рівнем капіталізації банків; розробка 

нового інструменту підтримки ліквідності банків; прийняття Закону України 

«Про споживче кредитування»; запровадження заходів щодо зменшення обсягу 

готівкових розрахунків. Але, поряд з цим, мають місце й певні недоліки, на які 

обов‘язково необхідно звернути увагу. Це, перш за все, визначення оптималь-

них масштабів присутності іноземного банківського капіталу на ринку банків-

ських послуг. Не менш важливим напрямом подальшої роботи для Національ-

ного банку є удосконалення підходів щодо визначення системно важливих бан-

ків з урахуванням зарубіжного досвіду та вимог Базельського комітету. Актуа-

льною залишається й проблема підвищення рівня довіри до банків з боку насе-

лення та суб‘єктів господарювання. Вирішення цієї проблеми можливе, з ура-

хуванням двох умов: перше - це розширення асортименту банківських послуг 

та поліпшення їх якості, а друге  – підвищення рівня фінансової грамотності на-

селення. Останнє, на нашу думку, повинно стати першочерговим завданням як  

для кожного окремого банку, так і для банківської системи в цілому. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  
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Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary. The basic problems of market of agroinsurance development are in-process 

examined in Ukraine. The lack of development of infrastructure and imperfection of normatively-

legal base of industry of agroinsurance are certain. The ways of construction of effective model of 

state support of agricultural insurance offer.  

Keywords: agricultural production, agroinsurance, insured areas, support of agricultural 

insurance, insurance legislation. 

 

Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво є важливою 

складовою національної економіки України та джерелом доходів від експорту. 

Частка сільськогосподарської продукції у експорті товарів та послуг з України 

у 2015 році склала 32 відсотки. 

Для якісного функціонування даної галузі необхідно, щоб суб'єкти госпо-

дарювання аграрного сектору економіки використовували ефективні інструме-

нти управління ризиками, особливо, природними ризиками, які найчастіше 

призводять до різкого падіння сільськогосподарського виробництва та періоди-

чно ставлять державу перед необхідністю надавати аграріям пряму фінансову 

допомогу з бюджету для компенсації їхніх збитків.  
Основні матеріали дослідження. Найбільш надійним та ефективним ін-

струментом управління сільськогосподарськими ризиками є агрострахування. 

Вивчаючи міжнародний досвід, визначено, що країни, які розглядають 

сільське господарство як стратегічно важливу галузь та в яких продукція сіль-

ського господарства складає значну частку у експорті, створюють систему дер-

жавної підтримки сільськогосподарського страхування. Такі системи існують, 

зокрема, у США, Канаді, Іспанії, Туреччині та інших країнах. 

Завдяки існуванню такої системи, у США, наприклад, основні сільського-

сподарські культури - пшениця, кукурудза, бавовна та соя - застраховані на 86 

% площ їхнього посіву, а решта польових культур - на 70 % площ. В Канаді ос-

новні сільськогосподарські культури застраховані на 65 % посівних площ. В 

Україні у 2016 році було застраховано сільськогосподарських культур на площі, 

що складає лише 3,6 відсотки від загальної площі сільськогосподарських угідь. 

Зокрема, озиму пшеницю було застраховано на 7,2 % від її посівної площі, яру 

пшеницю - відповідно, на 2,8%, соняшник - на 1.4 % та кукурудзу - на 0,8 % 

площі посіву. 

У вищезазначених країнах, де держава застосовує системний підхід для 

підтримки сільськогосподарського страхування, агровиробникам надається ши-

рокий спектр страхових продуктів, який покриває більшість природних ризиків 

та відповідає їхнім потребам. В Україні ж страхові компанії пропонують сіль-
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ськогосподарським виробникам захист від обмеженого кола ризиків, ймовір-

ність настання яких дуже низька. Через це рівень страхових виплат є вкрай ни-

зьким – зокрема у 2016 році 6,4 відсотки.  

Отже, можна впевнено констатувати, що система агрострахування в 

Україні характеризується нерозвиненою інфраструктурою та недосконалою но-

рмативно-правовою базою і, як наслідок, – незначним обсягом надання страхо-

вих послуг. Існуюча зараз модель функціонування агрострахування в Україні та 

модель державної допомоги є неефективною та потребує подальшого реформу-

вання з урахуванням попереднього досвіду.  

З цією метою 26 квітня 2017 р. до Верховної ради України було подано 

законопроект № 6355-1 «Про державну підтримку сільськогосподарського 

страхування». В ході дослідження даного законопроекту визначено, якими ме-

тодами планується усунути існуючі проблеми в галузі агрострахування. (табл. 

1) 

Таблиця 1 

Проблеми, які стримують розвиток агрострахування в Україні  

та шляхи їх вирішення 
№ Проблеми Шляхи вирішення 

1 

Вилучення коштів з господарської дія-

льності для сплати страхової премії у 

повному обсязі 

Введення реальної державної підтримки, що дозво-

лить частково компенсувати витрати страхувальників 

(агровиробників) на придбання договору сільськогос-

подарського страхування з субсидуванням страхового 

платежу на підставі стандартизованих страхових про-

дуктів  

2 

Сільськогосподарські товаровиробники, 

що бажають отримати державну допомо-

гу, значно обмежені у виборі контраген-

та і вибір зводиться лише до страхови-

ків, які є членами АСП та мають нижчий 

від середнього рівень виплат 

Скасувати ч.6 ст. 13 ЗУ «Про страхування», зокрема 

відмінити обов‘язковість страховиків, які мають ліце-

нзію на здійснення страхування сільськогосподарсь-

кої продукції та бажають надавати цю послугу з дер-

жавною підтримкою, утворювати Аграрний страхо-

вий пул 

3 

Великі затрати держави, тому що проце-

дура розподілу субсидій потребує залу-

чення невиправдано значних людських 

та матеріальних ресурсів в центрі та в 

регіонах 

Прийняття Закону України «Про державну підтримку 

сільськогосподарського страхування» та введення в 

дію Державного агентства сільськогосподарського 

страхування, основним завданням якого є надання 

державної підтримки при сільськогосподарському 

страхуванні. 

 

Висновки. З метою побудови ефективної моделі державної підтримки 

сільськогосподарського страхування пропонується: 

1) створити нормативно-правову базу, яка б забезпечувала для всіх стра-

хувальників та страховиків рівний доступ та однакові можливості на ринку 

сільськогосподарського страхування; 

2) змінити порядок надання фінансової допомоги, зокрема, на відміну від 

існуючої системи субсидування страхових премій, за новими вимогами агрови-

робники мають сплатити лише частину страхових внесків, а іншу частину пла-

тежів страховику буде сплачувати держава через Державне агентство сільсько-

господарського страхування. 
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Summary. The question of determining the level of tax burden relative to the 

gross domestic product of the country has been considered. An analysis of the GDP 

dynamics of the country, the level of tax revenue mobilization has been carried out. 

Conclusions on improving the mechanism for calculating the tax burden have been 

made. 
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Постановка проблеми. Розвиток податкових систем країн світу має свої 

особливості, які супроводжуються становленням податкових правовідносин  з 

великим переліком домінуючих складових. Одним із таких показників , який 

характеризує податкову систему є рівень податкового навантаження. У науко-

вій літературі існують різні підходи визначення рівня податкового навантажен-

ня. Проте необхідно виділити такі  в яких цей показник розраховується як част-

ка податкових надходжень до бюджету у валовому внутрішньому продукті, або 

як частка суми податкових надходжень до бюджету і обов'язкових зборів на 

обов'язкове державне соціальне страхування у валовому внутрішньому продук-

ті. Останній підхід поєднує бюджетну класифікацію , та  вагомо впливає на за-

лишки коштів , що залишаються у платника для його економічного розвитку. 

Проте проблема визначення рівня навантаження згідно існуючих методик пот-

ребує  подальшого удосконалення . 

Виклад основного матеріалу. Для визначення рівня навантаження відно-

сно частки ВВП країни використовуємо статистичну звітність останніх років.  

Аналітика  розрахунків зведена в  таблицю 1. 

Таблиця 1 

Розрахунок податкового навантаження країни 

Показники 

Роки Відхи-

лення  

+,-    
2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП держави млрд. грн 1459,0 1522,7 1566,7 1979,4 2383,1 924,1 

Реальний  ВВП   держави 

млн.USD 
175781 183310 131805 90615 89931 -85850 

в т.ч. на душу населення 

USD 
3856,8 4030,3 3014,6 2115,4 2111,8 -1745 

Загальний обсяг доходу 

бюджету,млрд. грн. 
432,9 429,9 443,9 652,0 782,7 349,8 

Податкові надходження 

всього млрд. грн. 
347,9 341,1 355,4 507,6 650,8 302,9 

Рівень навантажена % 23,8 22,4 22,6 25,6 27,3 3,5 
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Збільшення обсягу  ВВП у 2016 році відносно 2012 року становило 924,1 

млрд .грн.  В перерахунку на доларовий еквівалент реальний ВВП навпаки зме-

ншується майже в 2 рази , або на 1745 доларів на душу населення. Тобто відбу-

лося тільки номінальне зростання, яке вплинуло на приріст податкових плате-

жів з тією ж інфляційною складовою.  Відповідно рівень загального податково-

го навантаження не має  значних відхилень та знаходиться  у оптимальному по-

датковому вимірі. Середній рівень податкового  навантаження складає  24,3%. 

У 2016 році  рівень мобілізації податкових платежів складає 83,1%  загального 

доходу  бюджету, що найбільше за всі роки дослідження.  Обрахування  рівня  

податкового навантаження відносно ВВП , не включає  централізованих соціа-

льних відрахувань , трансакційних витрат закритого типу, які властиві економі-

ці  ринкового типу. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу зроблені висновки щодо доці-

льності вибору варіанту  методики визначення  рівня  навантаження з точки зо-

ру податкової  оптимізації. Розглянута методика  обрахування включає  тільки  

податкову складову та не враховує платежі соціального  характеру які  прита-

манні ринковій економіці. Потрібно провести класифікацію трансакційних  ви-

трат з метою  достовірності їх формування та віднесення. При обрахуванні ВВП 

не врахований реальний рівень доходів відносно загального еквіваленту, що та-

кож має пряму залежність на наповнення казни держави . Дотримання балансу 

інтересів між платниками  та державою   повинно здійснюватися не тільки за 

зовнішніми ознаками цивілізованої податкової системи , але через виважений 

податковий механізм. 
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СТУНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

СІЛЬСКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Сизоненко О. В., асистент  

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary: identified the main problems and the current state of socio-economic 

development of rural territories, analyzed the main socio-economic indicators of the current 

state of rural settlements. Identified the main directions of sustainable development of rural 

territories. 

Key words: rural territories, sustainable development of rural territories, socio-economic 

development of rural territories, decentralization, social mobilization, rural settlement. 

 

 Постановка проблеми. Українське село має потужний економічний, 

природний та соціальний потенціал, ефективне використання якого може за-

безпечити сталий багатогалузевий розвиток держави та відповідний рівень 

життя сільського населення. Однак сучасний стан соціально-економічного роз-

витку сільських територій свідчить про занепад соціальної та виробничої ін-

фраструктури, обезлюднення сіл і, як наслідок, занепад українського села. 

Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток сільських територій є 

процесом якісних змін, які спрямовані на стабільне соціально-економічне зрос-

тання сільських територій, підвищення ефективності сільської економіки, рівня 

зайнятості та якості життя сільського населення на основі реалізації комплексу 

економічних, соціальних та екологічних заходів державного та місцевого рівня. 

Однак, сьогодні існує чимало проблем, які обмежують можливості фор-

мування та використання соціально-економічного потенціалу села та гальму-

ють розвиток сільської місцевості. Руйнування соціальної інфраструктури, від-

сутність робочих місць та належних умов проживання в сільській місцевості 

призводять до зростання трудової міграції сільського населення. Розвиток підп-

риємництва, малого та середнього бізнесу в селі знаходиться на низькому рівні 

і не в змозі забезпечити населення необхідною кількістю робочих місць. 

Однією з найгостріших є проблема занепаду соціальної інфраструктури 

села. Багато населених пунктів не мають доріг та під‘їздів з твердим покриттям, 

потребують капітального ремонту або ж взагалі відсутні мережі водо- та газо-

постачання, системи водовідведення та електропостачання. Так, 10571 сільсь-

ких населених пунктів сіл не мають централізованого опалення та водопоста-

чання, не мають освітлення вулиць 12457 сіл (майже 45 %).  Незадовільним є 

рівень забезпечення сільського населення медичним, побутовим обслуговуван-

ням та послугами зв‘язку. Так, 9732 сіл не мають лікувальних закладів та пере-

сувного обслуговування. У 18511 селах відсутні дитячі садки. Це майже 70 % 

загальної кількості сільських населених пунктів. У 34% сільських населених 

пунктів взагалі відсутні будь-які суб‘єкти господарської діяльності. 
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Серйозних масштабів вже давно набрала проблема екологічної безпеки. 

Неорганізовані сміттєзвалища стали звичайною «окрасою» сільської місцевості. 

Так, станом на 1.01.2014 р. в сільських населених пунктах України наявні 4293 

несанкціонованих сміттєзвалища, а кількість водоймищ, в які суб‘єкти госпо-

дарської діяльності скидають забруднені стічні води досягла 587 одиниць. 

Відповідно до визначених проблем, можна виділити наступні напрями 

покращення соціально-економічного стану та розвитку сільських територій: 

економічний (підтримка малого та середнього підприємництва на селі, розвиток 

інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських товарови-

робників), соціальний (покращення демографічної ситуації на селі, покращення 

умов проживання населення за рахунок розвитку інфраструктури в сільській 

місцевості) та екологічний (раціональне використання та захист навколишнього 

середовища, оптимізація землекористування).  

Як бачимо, сталий розвиток сільських територій є динамічним процесом, 

направленим на розбудову економічної та соціальної сфер сільських регіонів з 

мінімальними втратами для природнього середовища та максимальним рівнем 

задоволення потреб сільського населення та інтересів держави. 

Звичайно, вирішення даних проблем та розвиток сільської місцевості не-

можливий без фінансового забезпечення. Пошук фінансових ресурсів для реалі-

зації програм розвитку сільських територій є найскладнішим питання. Джере-

лами фінансування у даному випадку можуть стати бюджетні кошти (усі рівні 

бюджету, податкові пільги, субсидії та дотації) та позабюджетні кошти (держа-

вні соціально-страхові фонди, недержавні соціальні фонди, власні кошти підп-

риємств та організації, приналежних до сільської території, кошти інвесторів та 

кредиторів, благодійні фонди та гранти тощо). 

Висновок. Отже, сільські території є комплексним поняттям, яке поєднує 

в собі економічну, соціальну, політичну та природну складові і підпорядкову-

ється органам державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громад-

ськості.  Найгострішими проблемами на селі залишаються високий рівень без-

робіття, низькі доходи та міграція трудового населення та занепад соціальної 

інфраструктури. Відповідно, рішення даних проблем можливе лише при поєд-

нанні зусиль з боку держави, бізнесу та суспільства. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ  

РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

Чкан І.О., к.е.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary: Alternative sources of formation of financial resources in the agrarian sector of 

the economy are considered, their bases and features are determined. 

Key words: financial support, bank lending, bill financing, agricultural receipts, leasing. 

 

Постановка проблеми. Розвиток агропромислового виробництва в Укра-

їні залежить від ефективного його фінансування. Але фінансування діяльності 

підприємств агропромислового сектора здійснюється з урахуванням специфіки 

функціонування цієї галузі, яка визначається сезонністю виробництва; наявніс-

тю значного часового інтервалу між періодами здійснення витрат та отримання 

кінцевих результатів; залежністю результатів діяльності підприємств та відпо-

відно джерел фінансування від впливу природно кліматичних умов; необхідніс-

тю кредитного забезпечення операційної діяльності та подальшого успішного 

розвитку суб‘єктів господарювання як наслідку впливу попередньо зазначених 

факторів тощо. 

Основні матеріали дослідження. Сезонність виробництва аграрного се-

ктору економіки обумовлює потребу у залучених коштах. Тому підприємцям у 

даній сфері треба шукати альтернативні джерела формування фінансових ресу-

рсів.  

З урахуванням поточних реалій та механізмів стимулювання виробничої 

діяльності сільськогосподарських підприємств можна виокремити декілька ін-

струментів фінансового забезпечення, зокрема банківське кредитування, вексе-

льне фінансування, аграрні розписки, лізинг, державне фінансування, зовнішні 

запозичення тощо. 

Основним інструментом фінансування для багатьох агровиробників за-

лишається кредит на поповнення оборотних засобів (закупівля матеріалів, на-

сіння, худоби, ремонту тощо), який надається строком на 1-2 роки та середній 

річній ставці від 16% до 23%. Заставою може слугувати нерухомість, техніка, 

транспорт, права на депозит. При цьому сума кредиту на поповнення оборотних 

засобів залежить від вартості застави та фінансового стану позичальника – чим 

вищий оборот та рівень прибутковості, тим більша сума кредитної лінії. 

Сільгоспвиробникам, діяльність яких не залежить від сезонності, можна 

користуватися кредитом на поточний рахунок – овердрафтом. Строк погашення 

кожні 30, 60 або 90 днів, середня ставка річних 17-28%. Сума овердрафта зале-

жить від тривалості відносин клієнта з банком, регулярності надходжень на ра-

хунок, розміру обороту на рахунку. 

Для поновлення технічного парку банки пропонують інвестиційні креди-

ти або лізинг строком на 3-7 років, при ставці річних 5-20%. При цьому перший 
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внесок повинен складати від 20% до 30% вартості придбаної техніки. Стрімке 

зростання обсягів ринку лізингу в Україні супроводжується розвитком окремих 

його секторів, зокрема, збільшенням інтересу до лізингу сільськогосподарсько-

го обладнання. 

Аграрним компаніям з позитивною кредитною історією банки пропону-

ють використовувати вексельну форму розрахунку (з відстрочкою платежу) 

строком до 12 місяців з номінальною ставкою 0,7-1% суми векселя або до 5% 

річних.  

З метою запровадження нової форми кредитування сільськогосподарсь-

ких підприємств під заставу майбутнього урожаю прийнято Закон України 

«Про аграрні розписки». Дана форма кредитування на даний час є найбільш 

альтернативним джерелом фінансового забезпечення сільгоспвиробників при 

номінальній ставці до 3% річних, строком на 6-9 місяців. Заставою слугує май-

бутній врожай. Цей інструмент в розрахунках є більш доступним для середніх і 

малих сільгосппідприємств та фермерів. 

Державна підтримка ґрунтується на національних пріоритетах і узгоджу-

ється з необхідністю інтеграції України до ЄС та єдиного світового економіч-

ного простору. Основними елементами системи державної підтримки є сукуп-

ність організаційних, економічних і правових заходів, які мають на меті підви-

щення ефективності діяльності аграрного сектору економіки, забезпечення 

комплексного та стабільного розвитку сільських територій, розв‘язання про-

блем соціальної інфраструктури. Державне фінансування також здійснюється 

через систему форвардних закупівель Аграрного фонду та Державною продо-

вольчо-зерновою корпорацією України. Аграрний фонд активно просуває сис-

тему форвардних контрактів, яка дозволяє отримати доступ до фінансування 

для посівної і збиральної кампаній сільгосппідприємствам практично будь-

якого розміру. Сума авансового платежу становить від 50 до 65% від вартості 

контракту, розрахованої на основі мінімальної інтервенційної ціни для відпові-

дного класу зернової культури на умовах форвардного контракту. 

Інший шлях, який можуть обрати для себе аграрії, – залучення дешевших 

кредитних коштів від іноземних фінансових установ, у тому числі і від Євро-

пейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). У жовтні 2016 року ратифі-

ковано угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком. Для малих 

та середніх фермерів було виділено 400 млн. євро, строк надання кредиту – 12 

років. Але при цьому українські позичальники намагаються уникати валютного 

кредитування. 

Висновки. Зважаючи на різноманітність альтернативних джерел форму-

вання фінансових ресурсів, доступність та ефективність їх використання стри-

мують високі відсоткові ставки та низький рівень технічного забезпечення сіль-

ськогосподарських підприємств. 
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Summary. The results of studies on the logistical and financial support, the price of external 

factors in the existing system of machine cooperatives for technical and technological maintenance 

of various types of agricultural enterprises on their size and specialization of cooperatives under 

the Donetsk region.  

Keywords: system engineering, technical support, specialization, reform and machine 

cooperatives. 

 

Постановка проблеми. За період проведення наукових робіт (2012-

2015 рр.) основними об‘єктами досліджень були кооперативні форми машино-

обслуговування та існуючі с-г підприємства основних сільськогосподарських 

районів Донецького регіону.  

Метою досліджень було розробка систем машинних кооперативів для: 

техніко-технологічного обслуговування різних типів с-г підприємств; зменшен-

ня їх витрат на виробництво с.-г. продукції і підвищення її виробництва; забез-

печення держави якісними продовольчими товарами в необхідній кількості. 

Використовувались наступні методи досліджень: монографічний, тобто 

опис та узагальнення  досліду кооперації, створення і функціонування конкрет-

них горизонтальних та вертикальних машино- формувань; порівняльний; стати-

стичний; абстрактно-логічний; графічний; економіко-статистичний. 

Основні матеріали досліджень. В результаті досліджень виявлено, що в 

ході реформування були порушені існуючі традиційні зв‘язки між підприємст-

вами та різними службами. Обслуговуючі підприємства були акціоновані і зна-

чно підвищили ціни на свої послуги, що скоротило на них попит, привело до 

перепрофілювання  і посилило потребу с-г виробників у кооперації, котра стала 

об‘єктивною необхідністю. 

В регіоні на цей період машинна кооперація проявлена більше тимчасо-

вою, дуже рідко - постійною і лише горизонтальною. Підприємства, які не ма-

ють підтримки, допомагають одне одному.  Цю допомогу можна класифікува-

ти, як сусідська допомога. Бо вся техніка, залишаючись власністю одного фер-

мера, або одного с.-г. підприємства, використовувалась на декількох фермах (с.-

г. підприємствах). 

Рідше використовувались принципи підрядних підприємств, коли техніка 

належала одному власнику, для якого вона була скоріше не як засіб праці, а як 

джерело прибутку, тобто надання послуг - вид підприємництва. 
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С. г. підприємства в регіоні маючи у власності техніку, яка не завантаже-

на повністю, повідомляють районі управління сільського господарства про мо-

жливість надання допомоги у виконанні певних видів робіт (як правило це зби-

рання врожаю). Районні служби повідомляють обласне управління, там скла-

дають перелік всіх підприємств з контактними телефонами, та прізвищами ке-

рівників, переліком техніки і їх кількістю. Далі цю інформацію розповсюджу-

ють по області тим підприємствам які звертаються про допомогу, а останні са-

мостійно, це як правило хаотично, через відсутність централізованого управ-

ління, заключають договори. 

Як правило в усіх с. г. підприємства, які надають механізовані послуги, їх 

машини працюють не тільки на власних полях, але і по найму. Для них надання 

послуг є не основним, а додатковим джерелом доходу. При цьому не виникають 

спори про неправильну експлуатацію бо вони самі ремонтують несправності. 

Майже відсутні кооперативні відносини, коли техніка використовується 

на декількох с.-г. підприємствах (фермах) та являється сумісною власністю. 

Можливо така форма використання техніки у нас не розвинута через ряд при-

чин, обумовлених економічною нестабільністю кооперативів в довгостроковій 

перспективі – сильна залежність від коливань ринкової кон‘юнктури, обмежені 

можливості притягувати (залучати) капітал для розширення виробництва, не ві-

дносність кооперативної організації виробництва індивідуальним інтересам їх 

членів (можливі конфлікти). Всі ці загони не керовані, неорганізовані, розташо-

вані хаотично, та в решті решт малоефективні.  

Якщо рослинництвом займаються всі с. г. підприємства, то господарств 

які займаються тваринництвом приблизно 1/3. Такі господарства також знахо-

дяться нерівномірно на територіях районів, що ускладнює створення спеціалі-

зованих машинно-технологічних станцій по їх обслуговуванню. 

На сучасному етапі машинного кооперування спостерігається подолання 

недовіри громадян до кооперативної форми підприємництва. 

Довіра буде зростати під впливом господарських успіхів як самих ма-

шинних кооперативів, так і змін колишнього негативного відношення держави 

до кооперації в цілому, та особливо до машинної кооперації. 

Крім того, економічна криза надала поворотний вплив на розвиток малого біз-

несу, поклала кінець періоду відносної фінансової незалежності малих підприємств 

та обумовила концентрацію їх зусиль на 4 основних стратегіях виживання: 

1. Інвестиційний пошук зовнішніх інвестиційних ресурсів (кредитів банків, підт-

римки приватних фондів, державних структур, спонсорів, іноземних інвестицій та ін.); 

2. Диверсифікаційний – перехід на малокапіталомісткі технологічні засо-

би виробництва продукції (енергозберігаючі технології); 

3. Ринково-збутові – послаблення попиту обмежень, викликаних знижен-

ням рівня добробуту, шляхом покращання якості виробленої продукції і нада-

них послуг; проведенням розумної цінової політики виявленням кращих кана-

лів збуту продукції; 



39 

 

Матеріали міжнародкої науково-практичної конференції за  результатами досліджень 2016 року 

4. Реорганізаційно-інституціональний – пошук нових форм мікроекономічних 

взаємодій, що забезпечують мінімізацію транспортних витрат, що створюють перед-

умови формування власних засобів для розвитку виробництва. 

Для більшої захищеності членів кооперативу, без чого він не може юри-

дично існувати, потрібно скласти Статут, який повинен мати важливі положен-

ня – добровільне членство, формування колективного майна, рівність прав та 

обов‘язків учасників, товариське самоуправління, розподіл прибутків та інші. 

На сучасному етапі особисті підсобні, фермерські господарства мають 

наступні перспективні напрямки машинного кооперування:  

 об‘єднання з крупними с-г підприємствами шляхом створення внутрі-

шньогосподарського підрозділу для надання різного роду послуг (оранка горо-

дів, вирощування кормів та т.п.); 

 створення кооперативів змішаного типу, в котрих засновниками є с-г 

підприємства та власники особистих підсобних господарств; 

 об‘єднання особистих підсобних господарств та фермерських госпо-

дарств для виробництва, переробки та реалізації с-г продукції. 

Бажано, щоб всі ці об‘єднання були розташовані компактно, в радіусі до 

20 км, інакше будуть зростати транспортні витрати. Об‘єднуватись потрібно за 

принципом «недостатньої» техніки, про що вже достатньо є наукових статей та 

рекомендацій,  тобто у одного є, наприклад, трактор,  у іншого є комбайн, і во-

ни навантажені не на 100%. Об‘єднавшись вони вже мають трактор і комбайн у 

сумісному використанні.  

Подальший розвиток машинної кооперації повинен бути вертикальним, 

який включає виробництво засобів виробництва, матеріально-технічного забез-

печення і виробниче обслуговування, а також реалізацію с-г продукції, переро-

бку, транспортування та її збереження. 

Слабкий розвиток кооперації по вертикалі значно знижує долю с-г това-

ровиробників у роздрібній ціні продуктів, знижує ефективність АПК, коли в кі-

нцевій ціні необґрунтовано зростає доля торгівельних посередників.  

Всі ці об‘єднання машинних кооперативів відбуваються за рахунок влас-

них коштів. 

Наступною сходинкою розвитку кооперації повинна стати інтеграція, яка 

функціонує на основі економічних механізмів погодження інтересів всіх учас-

ників вертикального інтегрованого об‘єднання. 

Інтегратор потрібен для об‘єднання всіх учасників цього процесу та їх 

фінансового забезпечення, а також повинен здійснювати взаємовідносини між 

ними. Інтегратором має виступати держава (має більше важелів впливу), або рі-

зні компанії.  

Розвиток інтеграції на мікрорівні (районному чи міжрайонному) здійсню-

ватиме сприятливі умови для ефективного використання всього потенціалу зе-

мель, споруд, сировини, ресурсів праці, що неодмінно приведе до якісно нової 

більш високої продуктивності праці.   

В країнах з високим рівнем розвитку машинної кооперації та взагалі коо-

перативного руху загальна чисельність членів кооперативних організацій знач-
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но перевищує кількість сільських господарств, так як кожен фермер звичайно є 

членом одночасно 2-3, або 4-5 різних кооперативних спілок. Тому наступним 

кроком кооперативного будівництва є створення кооперативних союзів, хоча це 

призведе до незначного звуження їх самостійності з однієї сторони, але стане 

своєрідною «парасолькою» при підйомі або спаді економіки з другої сторони. 

Була запропонована схема інтеграційних зв‘язків машинних кооперативів 

утворених с-г товаровиробниками (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема інтеграційних зв‘язків машинних кооперативів утворених 

 с-г товаровиробниками. 

 

Дана система передбачає об‘єднання с-г товаровиробників у машинні ко-

оперативи з вертикальними інтеграційними зв‘язками між собою, дилерами, 

торгівельними організаціями, прокатними пунктами та регіональними предста-

вниками вітчизняних заводів - виробників тракторів та комбайнів. 

Заводам, які майже не працюють, крім виробництва нової техніки та її по-

стачання потрібно скуповувати через торгівельні організації і регіональні пред-

ставництва стару (трактори, комбайни), для відновлення та подальшої реаліза-

ції через прокатні пукти. Тобто пропонується введення ринку відновленої тех-

ніки. 

Прокатні пункти, об‘єднані з торгівельними організаціями, можуть вико-

нувати агрегатний ремонт складної техніки не потребуючий тривалого часу. 

Зняті агрегати відправляються на заводи для відновлення. 

Крім того, прокатні пункти надають відновлену техніку машинним коо-

перативам та іншим с-г виробникам в короткострокову або довгострокову оре-

нду, а також реалізують її, надаючи гарантії.  

В регіоні, як і в державі, для виробництва та придбання с-г техніки існує 

система кредитування. В цій схемі у центрі знаходиться банківська система 

(рис 2, а).  

Завод отримує кредит в банку під відсотки на виробництво, наприклад, 

трактора. Зробивши його, у вартість закладаються ці відсотки. Після реалізації 
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та інші. 

Компанії – постачальники 
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трактора машинним кооперативам або іншим с-г виробникам, завод повертає 

банку кредит та відсотки. 

Якщо машинний кооператив вирішив придбати трактор, взявши кредит у 

банку, то він буде більший на відсоток заводського кредиту, а потім буде відда-

вати свій кредит і свій відсоток. Для зменшення вартості с-г техніки пропону-

ється наступна схема (рис. 2, б). 

 

   

        

 

а 

 

 

 

 

 

б 

 

Рис. 2. Схеми роботи системи кредитування для виробництва та придбан-

ня с-г техніки. 

 

Машинний кооператив або інше с-г підприємство, отримує кредит, спла-

чує заводу за виробництво техніки, тим самим роблячи заявку на виготовлення. 

Завод в короткий термін, обумовлений договором, виконує заказ і не сплачую-

чи відсотків, не завищує вартість техніки. 

Висновок. Всі інші держави спрямовують зусилля на розробку своїх ба-

гатств (видобуток нафти, газу тощо). В Україні багатством є земля, тому АПК 

повинен стати стратегічним розвитком і це допоможе нашій державі стати роз-

виненою країною, хлібною житницею та годувати багато народів. 

Банк 

Маш. кооперативи Завод 

Маш. кооперативи 

 
Банк Завод 
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Summary: The dynamics of development of agriculture in the Zaporizhzhya region and the 

administration's policy in the region's innovation and investment development are 

considered.  
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Постановка проблеми. Сільське господарство є важливою сферою еко-

номіки Запорізької області, яка формує продовольчий ринок, трудовий та посе-

ленський потенціал сільських територій регіону. У 2014 р. у структурі випуску 

та валової доданої вартості в регіоні частка сільського господарства становить 

9,1 та 11,8% відповідно, по даним за 2015 р. в сільській місцевості проживає 

23% загальної чисельності населення регіону. За 2010-2015 рр. сільське госпо-

дарство Запорізької області продемонструвало стійку динаміку зростання за 

всіма основними показниками. Зокрема, виробництво валової продукції сільсь-

кого господарства зросло на 31,6%, а середня номінальна заробітна плата най-

маних працівників – в 2 рази. 

Разом з тим зберігся комплекс проблем забезпечення поступального еко-

номічного розвитку сільського господарства, серед яких слід виділити техніко-

технологічне відставання сільського господарства від розвинених країн світу 

через нестійкий рівень прибутковості сільськогосподарських товаровиробників 

для здійснення модернізації та переходу до інноваційного розвитку. 

Слід зазначити, що обсяг інвестицій в основний капітал у сфері сільсько-

го господарства Запорізької області у  фактичних  цінах зріс з 583 млн грн в 

2010 р. до 1249 млн грн в 2015 р. Водночас, девальвація гривні спричинила 

зниження цього обсягу інвестицій, вкладених в економіку області з 72,9 до 53,9 

млн. дол. США, або на 26,1%. Тому виникає потреба в проведенні адміністраці-

єю Запорізької області обґрунтованої політики підтримки інвестиційної діяль-

ності. 

Основні матеріали дослідження. На нашу думку, найбільш ефективним 

способом рішення проблем розвитку сільського господарства Запорізької  обла-

сті має стати розробка і реалізація програмних заходів. Цілеспрямована і грамо-

тна економічна політика в регіоні має провадитися як мінімум по чотирьох на-

прямках, які забезпечать стійкий ефективний розвиток: інвестиційна політика; 

політика в сфері державної підтримки; земельна політика; політика розвитку 

малих форм господарювання. При цьому заходи, які мають реалізуватися за на-

званими напрямками, повинні здійснюватися не розрізнено, а в взаємозв'язку і 

взаємодії один з одним. 
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Драйвером стійкої динаміки зростання за всіма основними показниками 

виступають інноваційно-інвестиційні проекти, які реалізуються на території ре-

гіону як місцевими інвесторами, так і корпоративними структурами, які раніше 

не розвивали бізнес у Запорізькій, в тому числі і іноземними. Основи цієї полі-

тики закладені в Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період 

до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.02.2016. Встановле-

но, що слабкою стороною Запорізької області є низька інноваційна активність, 

слабке впровадження новітніх технологій та зниження інвестиційної активності 

у розвиток матеріального виробництва та бізнесу. 

На виконання плану заходів з реалізації «Стратегії регіонального розвит-

ку Запорізької області»  в 2016 р. було створено Агенцію регіонального розвит-

ку Запорізької області, головною метою якої є сприяння у реалізації регіональ-

ної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку, підвищення 

інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ре-

сурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, впрова-

дження реформи децентралізації. 

Для виконання покладених функцій Агенція регіонального розвитку вза-

ємодіятиме з органами державної влади, місцевими органами влади, органами 

місцевого самоврядування області, органами влади іноземних держав, міжна-

родними організаціями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, в тому числі іноземними,  з питань здійснення інвестиційної діяльно-

сті в Запорізькій області. Агенції також доручено здійснювати аналіз інформа-

ції про всі інвестиційні пропозиції та ініціативи, які надходять від інвесторів, у 

тому числі від потенційних, будь-яких інших пропозицій та ініціатив, що сто-

суються здійснення інвестиційної діяльності в Запорізькій області; вживати ін-

ші заходи, що стосуються просування і залучення інвестицій в Запорізьку об-

ласть. 

На сьогодні Агенція вже має вагомі напрацювання. Зокрема, підготовлено 

Інвестиційний паспорт Запорізької області, впродовж 2017 року за участю та 

підтримки Агенції проводяться різноманітні заходи, які спрямовані на підви-

щення інвестиційної привабливості регіону. Також в 2017 р. проводився відбір 

проектів регіонального розвитку у галузі агропромислового комплексу. Зокре-

ма, велике значення для розвитку сільського господарства Запорізької області 

мають наступні інноваційно-інвестиційні проекти: «Відновлення та розвиток 

зрошення і дренажу» (1,6 млрд грн, в т.ч. бюджетні кошти – 1,2 млрд грн); 

«Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» (7,9 млн грн, 

в т.ч. бюджетні кошти – 4 млрд грн); «Будівництво зернового ПВП» (15,0 млн 

грн, в т.ч. бюджетні кошти – 7 млрд грн. 

Висновки. Інвестиції виступають каталізатором економічних процесів, а в 

умовах формування інноваційної економіки розширене відтворення має здійс-

нюватися на основі безперервного інвестиційного процесу, який повинен носи-

ти інноваційний характер. Обмеженість власних джерел фінансування підвищує 

роль можливостей бюджетної підтримки, що спростить мобілізацію інвестицій 

в інноваційний розвиток сільського господарства регіону.  
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The objective of the research is to determine the importance of media literacy 

forming for educational background of marketable qualification specialist. To 

become a graduate with good job opportunities Ukrainian students should be able to 

gather, comprehend, evaluate, synthesize, report on and create a high volume and 

extensive range of print and digital texts in media forms. And to be up to this 

standard they need to be media literate. 

The main body of the article. Youth of today navigates actual media-saturated 

environment freely but perceives information from web mostly as a news source and 

uses its applications as communication tools. Nevertheless students are drowning in 

digital resources without enough knowledge about what to do with them.  

The beginning of media literacy courses can be traced back to the first half of 

the 20
th

 century. In 1933 F.R. Leavis and his student Denys Thompson offered a 

framework how to teach mass media in schools. Since the emergence of using media 

grew, scientists and educators have tried to define the term ―media literacy‖ and to 

establish standard for what it means to be media literate. The modern media literacy 

movement arose in the early 1990s. In the 20
th
 century the idea was to teach students 

how to distinguish the high culture and the popular culture through education.  

Media literacy should be incorporated into primary, secondary and higher 

education and both humanities and engineering teachers should find ways to 

emphasize media literacy in their classrooms. Nowadays «teaching the media» has 

two approaches: one school suggests that modern educational system requires 

separate courses of study in media and media literacy for both adults and children.  
But more reasonable approach is to establish distinct media literacy courses, to 

provide students with know-how on using media world advantages for their 
professional competence benefit and therefore to make media literacy a requirement 
for graduation. At university, it should be a part and parcel in every course of every 
subject in every department. Collecting information to prepare for a class properly 
demands from modern students surfing the Internet, not visiting a library. It is easier 
to find innovative data, detailed description or instruction on an English language 
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web-site and to translate it into one‘s native language than to search for the reference 
source intended for presenting at class.  

Schools have primarily taught children how to write and to read, but nowadays 
educational system needs to expand media literacy into the sphere of receiving media 
messages as well as producing them. Students need to learn how to make a draft as 
well as how to appreciate one – the same way students need to learn how to find a 
web page on the Internet as well as to design one; how intelligently watch a video-
spot or video as well as how to videotape and to edit themselves. There are two 
important reasons for this:  

1. Normal everyday people have to learn the techniques of modern 
communication so students need to learn how to use each new communication tool 
that is introduced.  

2. You learn how to appreciate something better once you have mastered it 
yourself. 

Nevertheless teacher‘s guidance in students‘ discovering media landscape and 
using its options is required. Not only the list of links should be represented, but the 
strategies of adequate digital behavior are to be instilled. 

According to Seth Ashley there are three key points that can be used by 
teachers in the classroom and in the curriculum development process:  

 mindful consumption means that young people must be taught to be active 
and mindful in their media consumption rather than relying on automatic processing 
habits. The important components of media literacy are critical thinking and 
conscious processing of information. 

 media system knowledge implies that students should have command of 
content formats and frames and knowledge of media routines. While absorbing 
information from web students should understand economic realities of media (e.g. 
profit orientations, types of advertising and ownership issues). 

 individual responsibility means that students should be aware of their role in 
making consumption choices and of the need to examine diverse sources. Students‘ 
consumption behaviors should be connected with their knowledge about media 
systems and structures. It serves as a basis for being in control of information 
processing and individual message consumption. 

In Ukraine media literacy has to be developed concurrently with improving 
profound command of foreign languages since Internet and Web 2.0 are unfortunately 
the main sources of up-to-date scientific and professionally oriented information. 
Skills in using media-saturated environment let engineers-to-be find the newest data 
on techniques and technologies, acquire shared experience or represent their own 
groundwork. Command of foreign languages extends the communication sphere 
globally, provides participation in international workshops and webinars online and 
supplies successful application portfolio execution and uploading.  

Conclusion. Helping students to develop their media literacy should be the 
goal of teachers in every class, researchers and administrators of all educational 
establishments. It is a vitally important task to make it easier for young people to 
navigate freely the changing media landscape and build skills that will last a lifetime 
and provide them with universal instrument for acquiring everyday knowledge and 
professional information.  
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У зв‘язку з розширенням ділових, професійних і культурних зв‘язків між 

країнами світу та зростанням інформаційного потоку пріоритетним напрямом 

розвитку в сфері освіти стає якісна підготовка фахівців, здатних до професійно-

го спілкування. Основною вимогою сьогодення є досягнення ними рівня про-

фесіоналізму, а саме: рівня сформованості професійної іншомовної комунікати-

вної компетенції; готовності до професійного ділового спілкування з представ-

никами інших культур; адаптивності до швидких змін у середовищі; здатності 

до прийняття рішень у динамічному континуумі.  

Серед серйозних недоліків, що потребують змін - стан підручників, які не 

задовольняють сучасним потребам з причин, що більшість з них призначені для 

навчання читання, опрацювання лексичного та граматичного матеріалу; базу-

ються на авторитарних підходах.  

Підвищення якості професійної англомовної підготовки, безперечно, пот-

ребує розробки нових підходів до навчання обов‘язкових у немовному ВНЗ ди-

сциплін «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», про що свідчить  значна кі-

лькість наукових публікацій вітчизняних дослідників з наведеної проблеми 

(О.Б. Бігич, С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Тарнопольський, Р.Ю. Мартинова,  

Н.Ф. Бориско, Л.М. Черноватий та ін.).   

На жаль, аналіз вітчизняних підручників для навчання мови ділового спі-

лкування не відповідає сучасним методичним вимогам, оскільки вони  предста-

влені набором текстів і вправ, більшість з яких носить мовний, а не мовленнє-

вий характер; зміст нерідко подається за типом довідника та стосується не сті-

льки сфери ділової активності, скільки забезпечення життєдіяльності людини у 

діловій подорожі. 

Щодо підручників, виданих в англомовних країнах, то й вони не вирішу-

ють проблеми, оскільки не враховують фонові знання студентів, особливості їх 

менталітету та уявлень щодо ведення бізнесу.  
Але реалізація відповідності наведеним вимогам у процесі навчання діло-

вої англійської мови потребує, перш за все, наявності базового підручника, 
який би задовольняв сучасним вимогам:  методичного характеру - відповідності 
прогресивним підходам до викладання мови; лінгвістичного характеру - відпо-
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відності сучасному стану підмови ділового спілкування та змістовного характе-
ру - наявності різноманітних матеріалів, що розкривають проблеми ділової ак-
тивності. 

Наведені причини щодо забезпечення навчання ділової англійської мови 
змусили розпочати роботу щодо створення підручника з ділової англійської мо-
ви нового типу для навчання студентів немовних спеціальностей. Пілотний ва-
ріант підручника «Ділова англійська мова для студентів немовних спеціальнос-
тей» розроблено у 2012 році на кафедрі іноземних мов ТДАТУ для студентів 
магістратури. Протягом чотирьох навчальних  років (з 2012 по 2016) його було 
апробовано у процесі навчання студентів магістратури спеціальностей ЕП, ОА, 
ЕЕ, ЕОНС, АГ, МСГ. 

Основою для створення концепції підручника була потреба зробити ве-
дення бізнесу англійською мовою не абстрактним, а психологічно реальним, 
привабливим для студентів навіть на рівні оволодіння мовою. Для досягнення 
цієї мети у розробці підручника були використані всі сучасні підходи, які мо-
жуть розглядатися як вихідні принципи, а саме: 1) підручник орієнтований на ді-
лове спілкування, тому студенти вивчають ділову мову у діловій комунікації і 
через неї (task-based); 2) ділова мова за підручником вивчається через зміст ін-
формації, що належить до сфер бізнесу (content-based); 3) він є тематично-
орієнтованим (theme-based), тому що вся навчальна діяльність та інформація 
сфокусована у 12 темах, які презентують предметний зміст навчання; 4) ком-
плексний характер підручника відтворено як цілісний навчально-методичний 
комплекс; 5) автентичність навчальних матеріалів (включаючи аудіо- та відео-
матеріали) зумовлюється їх відбором з оригінальних автентичних джерел; 6) 
порівняльний характер інформації має місце на рівні порівняння ділового ети-
кету, стандартів поведінки у англомовних країнах та в Україні.  

Структура складається з двох змістових модулів, кожний з яких містить 
шість уроків, в яких опрацьовується змістовний матеріал, дібраний за принци-
пом мотиваційної достатності з джерел Інтернет ресурсів, до яких включено ав-
тентичні англомовні тексти та відео фрагменти (які є невід‘ємною частиною 
посібника), що сприяє створенню умов та формуванню у тих, хто навчається, 
англомовної інформаційної компетенції. Окремо виділено розділи для 
обов‘язкового виконання студентами домашнього завдання (Workbook) та фа-
культативного за бажанням студентів виконання індивідуально-творчих за-
вдань (Individual Assignment), а також, двомовного словника; ключів для само-
перевірки. 

Принцип розвитку інтегрованих вмінь є  провідним принципом підручни-
ка. Його структура  надає змогу залучати до процесу навчання ділові ігри, кей-
си, елементи проектування, сприяє формуванню інформаційної компетенції,  
уможливлює реалізацію кооперативного навчання. 

Організація навчальної діяльності за розробленим підручником сприяє 
розвитку навчальної автономії студентів у всіх видах мовленнєвої діяльності, 
формуванню інформаційної компетенції, уможливлює реалізацію кооперати-

вного навчання, враховує неоднорідність сформованості вмінь студентів, надає 

змогу формувати незалежного користувача мови. 
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In today system of higher education students have to deal with numerous tests 

which make them anxious and depressed. As result, testing is considered as negative 

one by students, while tests provide teachers with opportunities to assess their 

students and give them grades. 

As we know, assessment is very important in teaching and learning as it offers 

diagnostic information for both teachers and students. Moreover, it influences what 

teachers teach, how they teach and their learners‘ motivation for learning. So 

knowing about assessment will help teachers to assess their students more effectively 

as well as their own teaching via well-developed tests and tasks. 

In educational context, the terms testing and assessment are often used 

interchangeably. Although a test is a type of assessment (e.g. an exam or a quiz), 

while assessment indicates the collection of information about students‘ learning, in 

particular different kinds of tests, performance tasks, portfolios and teacher‘s 

observation. 

In methodology we have two types of assessment: informal assessment and 

formal assessment. Informal assessment involves observing learners to see how well 

they are doing and giving comments on their performance by teachers; formal 

assessment means judging students through tests and exams and giving their work a 

mark or grade.  

We should not forget about other types of assessment, such as self-assessment 

or peer assessment. These types of assessment could be useful as they help learners to 

understand their language use and performance better, and so become more 

autonomous. Informal assessment is often followed up by feedback to the learners on 

the strengths and weaknesses of their performance, and suggestions for how to 

improve. 

There are many different assessment tasks, e.g. gap-fill, multiple-choice 

questions, true/false questions, ordering, correcting mistakes, taking part in 

interviews, conversations or role-plays, writing letters or essays, dictation. 

Therefore, it is necessary for teachers to be assessment literate, in particular the 

key concepts of testing and the design of assessments. To make a solid test a teacher 

has to observe seven key concepts – usefulness, reliability, validity, practicality, 

washback, authenticity and transparency.  



49 

 

Матеріали міжнародкої науково-практичної конференції за  результатами досліджень 2016 року 

Usefulness is the most important feature of any test. Choosing or designing a 

test teachers have to take into account what the purpose of a particular assessment 

and specific audience. For instance, IELTS exam is for people who want to get 

education in English speaking countries (academic version), while the general version 

is focuses on basic survival skills in broad social and workplace contexts.  

As for the concept of reliability the items in a test should not be too easy or too 

complicated, the tasks or questions have to be clear and score range should be wide. 

However, being reliable a test might not be a valid one. A test has a validity when it 

measures what a teacher wants it to measure. The best way to ensure validity and 

reliability is to create test specifications and exam blueprints (the test specifications, 

identifies the content areas covered on the examination). For each content area, the 

blueprint outlines the weighting of the area, the topics, levels of competence, and 

learning objectives and competencies examined. The blueprint also 

provides information on the proportion of each question type presented in the 

examination (for example, multiple-choice, short-answer). 

Practicality issues include the cost of test development and maintenance, time 

needed to administer and mark the test, ease of marking and others. As for washback 

it refers to the effects of testing on students, teachers and the overall program (it 

could be positive or negative ones).  Authenticity means that the tasks are relevant to 

real-life contexts in which the language is used. Another important key concept is 

transparency, i.e. the availability of information to students (what they will expect to 

learn and clear explanation of how they will be assessed). 

Knowing all these things a teacher will be able to interpret data generated form 

a test to make useful modifications to teaching and to use assessments as a tool to 

improve student learning. It should be also emphasized that assessment literacy is a 

skill that has to be developed through ongoing experience and practice. 
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ВПЛИВ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА 

 НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Просіна К. М., викладач 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary: As the title implies the article describes influence of the teacher’s pedagogical 

communication style at the efficiency of students’ educational activity.  

Key words: сommunication style, education, interaction, efficiency, pedagogical process.  

 

Постійне прагнення педагогічної системи вийти на якісно новий рівень 

направляє навчальний процес на пошук більш досконалих методів навчання. 

Оптимізація навчального процесу тісно пов'язана з питаннями розвитку мис-

лення і складається з визначення викладачем завдань навчання, відбору, змісту, 

найбільш дієвих форм і методів навчання, складання чіткого плану занять, його 

реалізації і висунутих завдань. Ця діяльність вимагає від викладача творчого 

підходу, вміння вирішувати як конкретні, так і загальні, комплексні завдання та 

правильно обрати стиль спілкування зі студентами. 

Кожен викладач на початку своєї діяльності стикається з цілою низкою 

проблем, доцільне вирішення яких в майбутньому може позитивно позначитися 

на всьому педагогічному процесі. Це стосується і організації навчального часу, 

і правильною, логічною подачею матеріалу, і темпу проведення заняття. Проте 

ці проблеми усуваються в міру накопичення педагогічного досвіду або на підс-

таві колишніх спостережень за досвідченими педагогами. Основним моментом, 

який необхідний для адекватного сприйняття матеріалу, можна вважати стиль 

його подання, стиль поведінки викладача і характер його спілкування зі студен-

тами. Особливо актуальним це питання стає зараз, коли в процесі трансформа-

ції знаходиться все середовище, що оточує вищу освіту. Викладач вільний ви-

користовувати один зі стилів, який його влаштовує, або змішувати їх в міру не-

обхідності. Проте обраний ним стиль викладання повинен відповідати цілям 

навчання в вузі і бути якомога більш ефективним. 

Стиль роботи - це психологічні особливості взаємодії викладача вищої 

школи та студентів при передачі матеріалу. Відносно викладача до студентів, в 

його управлінні колективом студентів розрізняють авторитарний, демократич-

ний і ліберальний стилі спілкування. 

Авторитарний стиль пов'язаний з надмірним перебільшенням ролі викла-

дача, який зазвичай сам вирішує всі питання, не враховуючи думку студентів. 

Для цього стилю характерна надмірна вимогливість до студентів без урахуван-

ня їх ділових та особистих якостей, без урахування реальних умов. Авторитар-

ний стиль пригнічує їх ініціативу і самостійність. 

Ліберальний стиль характеризується тим, що викладач не має чіткої сис-

теми вимог до студентів, тому намагається не втручатися в їх роботу, не вима-



51 

 

Матеріали міжнародкої науково-практичної конференції за  результатами досліджень 2016 року 

гає відповідальності за невиконання завдань виконавцями, пускає роботу на са-

моплив. При ліберальному стилі викладання викладач обмежується переконан-

ням (належної вимогливості немає), це стиль «невтручання». Тон мови викла-

дача-ліберала часто нерішучий, а іноді просто ласкавий. У зв'язку з тим, що він 

не має чіткого плану роботи, часто діє за інтуїцією, не виступає з відкритою 

критикою, тому не володіє достатнім авторитетом, щоб помітно впливати на 

процес засвоєння знань студентами. Все ж при доцільному застосуванні, даний 

стиль допомагає не тільки виявити слабкі і сильні сторони студентської групи, 

але і посилити її пізнавальні здібності, підвищити рівень засвоєння знання, яке 

здобувається самостійним пошуком. Тобто ліберальний стиль, всупереч очіку-

ванням, може, при правильно організованому навчальному процесі, позитивно 

позначитися на його якості. Однак дані очікування не виправдають себе при не-

високому інтелектуальному рівні студентів і некомпетентності викладача. При 

наявності необхідних умов, ліберальний стиль, в поєднанні з іншими стилями, є 

доречним при проведенні семінарських занять з гуманітарних дисциплін, що 

вимагає творчого підходу і самостійності мислення студентів. 

Демократичний стиль характеризується тим, що при формулюванні ви-

мог, викладач робить основний наголос на свідомість, на співпрацю. Радиться зі 

студентами та враховує їх думку. Викладач багато уваги приділяє позитивної 

мотивації учнів за фактичні досягнення. Цим стилем показує студентам необ-

хідність оволодіння новими навичками і формує стимул і мотивацію до навчан-

ня. Тільки в цьому випадку студент чітко розуміє, що без цих знань йому не 

вдасться досягти важливих для нього цілей, вирішити поставлені завдання, 

впоратися з колом професійних обов'язків. Людина, яка усвідомила потребу в 

нових знаннях, здатна демонструвати виняткове завзяття в оволодінні і реаліза-

ції знову пізнаного. У студентів поступово формується бажання вчитися. Цей 

стиль найбільше близький до оптимального: тут більше задоволеності проце-

сом і результатами праці, сильніше творче начало, вища результативність. 

Звичайно, вибір стилю викладання часто залежить від психологічних осо-

бливостей особистості викладача, проте в деяких випадках застосовується усві-

домлено, цілеспрямовано, і тільки в такій ролі виконує функцію полегшення за-

своєння навчального матеріалу.  

Таким чином, у деяких викладачів вищої школи поступово формується 

індивідуальний стиль викладання. Він може поєднувати в собі всі стилі, а може 

базуватися на одному з них. Важливість формування ефективного індивідуаль-

ного стилю викладання пояснюється тим, що він здатний активно сприяти згур-

туванню колективу, перетворення його в єдине ціле. 

Отже, стиль роботи викладача, безсумнівно, має великий вплив на якість 

навчально-виховного процесу. Творчий характер діяльності викладача вимагає 

від нього самостійності у постановці цілей, визначення індивідуальних підхо-

дів, зміни не тільки психічного розвитку особистості студентів, а й їх мислення. 

Для цього викладач повинен володіти безліччю ефективних компонентів пси-

холого-педагогічного впливу, які виявляються в різних стилях педагогічного 

спілкування.  
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Summary: The author analyses the teacher’s role transformation in the transition from 

post-Soviet method of teaching English to the European one. Key demands to teachers of English at 

universities are defined, their main functions in the process of teaching English to students are 

outlined.    

Key words: teaching English, European approach, transformation, teacher’s role, reforms, 

changes, methods. 

 

Нові умови розвитку України вимагають запровадження реформ у систе-

мі освіти, однією з яких є кардинальна зміна підходу до викладання іноземних 

мов. Наразі необхідною є відмова від пострадянської методики викладання, як 

пережитку минулого, активне вивчення зарубіжного досвіду у викладанні іно-

земних мов, опанування європейськими методиками, які підтвердили свою ефе-

ктивність і принесли швидкі результати після введення їх у ряді країн світу.  

Метою дослідження є встановлення ролі викладача при переході від пос-

традянської методики викладання до європейської та визначення його основних 

функцій у процесі навчання англійської мови студентської молоді.  

Нова парадигма іншомовної освіти в Україні базується на розроблених 

Радою Європи Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, європей-

ських методиках, які системно викладаються в курсі підготовки до міжнарод-

них екзаменів з методики викладання англійської мови (CELTA, DELTA, TKT 

та ін.). Запровадження європейського підходу відповідає потребам часу, базу-

ється на новітніх дослідженнях в суміжних галузях (педагогіці, психології, ней-

робіології, соціолінгвістиці, кібернетиці тощо) і передбачає кардинальну зміну 

ролі викладача у навчальному процесі.  На зміну авторитарній моделі взаємодії 

викладача і студента, властивій пострадянському підходу,  приходить педагогі-

ка партнерства, основана на демократичній співпраці викладача зі студентами, 

процесі взаємодії рівноправних суб‘єктів. 

Враховуючи вимоги часу і максимальний орієнтир на результат, прописа-

ний у стандартах з усіх спеціальностей, забезпечити якісний процес викладання 

англійської мови у вищій школі здатен фахівець, який має достатній рівень во-

лодіння англійською мовою для викладання у вишах (рівень С1 і вище), володіє 

сучасними європейськими методиками викладання іноземних мов, а також во-

лодіє технологіями продуктивної взаємодії зі студентом і вміє створити сприят-

ливий психологічний клімат в аудиторії для побудови впевненості студента у 

власних силах.  

Педагогіка партнерства, демократична співпраця викладача зі студента-
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ми, що є концептуальною основою європейської освітньої системи, створює 

сприятливий психологічний клімат на заняттях, сприяє оптимальній організації 

навчальної діяльності та забезпеченню навчальної автономії кожного, результа-

том чого стає підвищення відповідальності студента за результати його навчан-

ня і мотивує до всебічного особистісного розвитку, а також дає можливість для 

повноцінного розкриття свого потенціалу. У процесі навчання викладач має за-

безпечити функції діагностування – з‘ясування того, з яким рівнем знань (від-

повідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) та наскільки 

розвиненими компетенціями прийшов студент на початку курсу, виявлення 

проблемних моментів у мовленнєвих вміннях (читанні, аудіюванні, говорінні, 

письмі), виявлення сильних сторін, встановлення схильності студента до певно-

го стилю навчання; моніторинг – відстеження прогресу студента, застосування 

корегувальних дій, пошук шляхів оптимізації навчання; оцінювання– переве-

дення в кількісний показник результатів роботи студента, тестування його про-

гресу та рівня його володіння мовою за європейськими критеріями; надання 

зворотного зв’язку, що передбачає доброзичливе обговорення наодинці з кож-

ним студентом його прогресу, успіхів, а також аспектів, які потребують до-

опрацювання, найтиповіших помилок тощо.  

Стратегічна функція викладача англійської мови полягає у визначенні 

найоптимальнішого шляху опанування мовою кожним конкретним студентом, з 

урахуванням його особистих цілей і стилю навчання, у плануванні на короткий 

та тривалий термін навчальних завдань, засобів моніторингу та контролю. Фа-

силітаційна функція викладача реалізується через його допомогу студенту ус-

відомити себе як самоцінність, підтримати його прагнення до саморозвитку, 

самореалізації, самовдосконалення, сприяти його особистісному зростанню, ро-

зкриттю здібностей і пізнавальних можливостей, створювати атмосферу безу-

мовного прийняття, розуміння і довіри). Важливу роль відіграє також і коорди-

наційна функція, що передбачає спрямовування студента у навчальному проце-

сі, встановлення орієнтирів і допомогу їх дотриматися. Крім того, викладач має 

виконувати і консультаційну функцію, щобдопомогти студенту зорієнтуватися 

в сучасних інтернет-ресурсах для вивчення англійської мови, порадити дистан-

ційні курси, можливості практикувати англійську у позааудиторний час в ре-

жимі онлайн із носіями мови, а також вебінари, проекти і грантові можливості. 

Організаційна функція є також однією з найважливіших і полягає в забезпечен-

ні позитивної співпраці на занятті, його динамічності, дотриманні часу при ви-

конанні завдань і чіткого виконання інструкцій, передбачення можливих про-

блем.  

Запровадження європейського підходу у викладанні англійської мови в 

українських вишах вже почалася, проте існує низка проблем, вирішення яких 

здебільшого залежить від викладача, який має втілювати у життя основні прин-

ципи навчання згідно з новою системою через реалізацію низки функцій і ви-

конання поставлених суспільством завдань.  
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Summary: in the article the questions of obtaining and using carbonyls of some metals for 

the purpose of their use in repair manufacture are considered. 
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Постановка проблеми. Одним з найбільш ефективних технологічних 

шляхів підвищення надійності роботи деталей машин і механізмів є нанесення 

на робочу поверхню виробів різних покриттів. Покриття представляє собою по-

верхневий шар деталі, цілеспрямовано створюваний впливом навколишнього 

середовища на поверхню матеріалу підкладки (деталі), і характеризується кін-

цевою товщиною, а також хімічним складом і структурно-фазовим станом, які-

сно відрізняються від аналогічних характеристик матеріалу основи. Великий 

вибір матеріалів, використовуваних для створення покриттів, дозволяє забезпе-

чити задані властивості поверхні (або комплекс властивостей) для будь-яких 

деталей сучасного машинобудування. Звичайні конструкційні матеріали не 

завжди здатні задовольнити вимогам, що пред'являються до деталей машин і 

механізмів, що працюють в екстремальних умовах експлуатації. Конструкційні 

матеріали підвищеної якості, якщо і відповідають таким вимогам, можуть ви-

явитися занадто дорогими для їх використання в масовому виробництві. Ця 

проблема знімається при отриманні на робочій поверхні покриттів товщиною 

від часток мм до декількох мм, здатних забезпечити необхідні експлуатаційні 

характеристики деталей. Незначна витрата матеріалу покриття і високі характе-

ристики поверхні деталі забезпечили підвищений інтерес технологів до розроб-

ки методів нанесення покриттів цільового призначення і широке впровадження 

покриттів в виробничу практику. 

Основні матеріали дослідження. Газофазне осадження (ГФО). Нанесен-

ня покриттів здійснюється з газової фази в замкнутому просторі (камері) за до-

помогою дисоціації з'єднань при їх нагріванні і осадженні одного або декількох 

елементів з'єднання на поверхню виробу. Для розкладання в реакційній камері 

використовують термічно нестійкі з'єднання: карбонільні, галоїдні, металоорга-

нічні, гідридні та ін. Сумарні реакції, стосовно галогенидів і карбонілів, можуть 

бути записані в наступному вигляді:  

МеГл + Н2 = Ме + Н2Гл,     (1) 



55 

 

Матеріали міжнародкої науково-практичної конференції за  результатами досліджень 2016 року 

Ме (СО)n = Ме + nCO. 

Для перебігу гетерогенної реакції на поверхні виробів здійснюють нагрів, 

що досягає декількох сотень градусів. Узагальнена схема процесу показана на 

рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема газофазного осадження. 

 

У робочу камеру подається вихідний матеріал в вигляді газів. Після про-

ходження зони змішування ЗС суміш газів потрапляє в зону нагріву ЗН. Побли-

зу поверхні зміцнюваного вироби в зоні реакції ЗР відбувається хімічна взаємо-

дія газів з випаданням осаду, який на поверхні виробу утворює покриття. Газо-

подібні продукти реакції ПР виводяться з камери. Прикладом такого процесу 

може служити реакція нанесення зміцнюючого покриття: 

 

 
 

Процеси газофазного осадження покриттів проводять як при нормально-

му тиску в камері, так і при розрідженні. При низькому тиску забезпечується 

висока ступінь чистоти, рівномірність шару і, як наслідок, отримання покриттів 

високої якості. 

 

Висновки. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що: 

1) використання газофазного осадження металу на поверхні деталі дає можли-

вість отримувати будь-який шар матеріалу на поверхні; 

2) щільність матеріалу майже відповідає щільності основного матеріалу; 

3) можливо наносити не лише чистий метал, але й їхні суміші, що дає змогу 

зміцнювати поверхню деталі. 
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Постановка проблеми. Пошук нових методів відновлення не припиня-

ється сьогодні ні на хвилину. Адже розширення вторинного використання зно-

шених деталей – величезний резерв в економічній сфері. Про це говорить дос-

від економічно розвинених країн. Наприклад, у США, по даним Асоціації диле-

рів тракторних запчастин, більш 500 підприємств безпосередньо займається ві-

дновленням зношених вузлів і окремих деталей. 

Такі деталі можуть бути відновлені, тобто оброблені таким чином, що 

зможуть і в подальшому надійно виконувати свої функції. Саме термін від-

новлення говорить про те, що зношені деталі після певної обробки можуть 

стати такими, чи майже такими як нові, чи виконувати свої функції так, чи 

майже так, як нові. Масове і якісне відновлення гільз циліндрів дозволяє еко-

номити величезну кількість металу та знизити витрату запасних частин. 

Основні матеріали дослідження. Виявлено ряд методів ремонту зноше-

них гільз, основними з яких є: розточування спрацьованої робочої поверхні з 

послідуючим хонінгуванням або сумісним процесом розточування та поверхне-

вого пластинування; дугове наплавлення спрацьованої робочої поверхні або ін-

дуктивне наплавлення порошковою шихтою з послідуючою механічною оброб-

кою під розмір за креслеником; встановлення сталевої стрічки; хромування або 

осталення робочої поверхні гільзи циліндра. 

Метод контактного приварювання стальної стрічки. Для усунення кавіта-

ційних руйнувань у НВО «Ремдеталь» розроблено метод контактного приварю-

вання стальної стрічки на установці 011-1-07. 

Відновлення гільзи з кавітаційним руйнуванням на нижньому посадково-

му паску з овальністю поясків, більшою за допустиму здійснюють також конта-

ктним приварюванням стрічки на установці 011-1-07. 

Один із прогресивних і зміцнюючих методів обробки гільз сьогодні є ал-

мазне плосковершинне хонінгування, разроблене й впроваджене у виробництво 

інститутом понадтвердих матеріалів АН України. Переваги його полягають у 

тому, що процес створення оптимального мікрорельєфу відбувається одночасно 

з хонінгуванням, тобто відпадає необхідність в окремій операції. 

Відновлення гільз методом армування стальною термічно обробленою 

стрічкою. Ресурс армованої  (відновленої) гільзи приблизно в три рази більше 



57 

 

Матеріали міжнародкої науково-практичної конференції за  результатами досліджень 2016 року 

ніж нової. Простота й доступність методу дають можливість застосовувати його 

на будь-якому ремонтному підприємстві. 

Метод термоусадки. Відновлення гільз методом термоусадки полягає в 

тому, що в гільзі створюються внутрішні температурні напруженості, внаслідок 

чого внутрішній її діаметр зменшується. Температурні напруженості виникають 

після безперервно - поступального струму високої частоти (СВЧ) і охолоджен-

ня водою зі спрейєра. Після теплової формозміни гільза підлягає механічній 

обробці, яка включає проточування зовнішньої поверхні й обробку до нормаль-

них розмірів. Потім розточують внутрішню поверхню гільзи на вертикально-

розточувальному верстаті 2Е78, після розточування гільзи хонінгують. 

Особливістю відновлення внутрішньої поверхні гільз гальваномеханиче-

ским способом є те, що в процесі електролітичного нарощування покрита пове-

рхня піддається механічному активуванню ріжучим інструментом у вигляді 

брусків, які переміщуються в міжелектродному просторі. Також висока швид-

кість циркуляції електроліту при малому міжелектродному зазорі забезпечує 

високу швидкість осадження металу, а за рахунок постійного хонінгування в 

процесі осадження – високу точність і якість відновлюваної поверхні. 

Пристосування складається з корпусу, встановленого на опорній плиті, 

яка кріпиться на столі хонинговального верстата 8Б833. Закріплення гільзи від-

бувається за рахунок призм, які переміщуються по різьбі за рахунок обертання 

вала, на якому вони розташовані. На опорний бурт гільзи встановлюється ко-

жух для відведення електроліту в ванну і захисту деталей пристосування. По-

руч з верстатом встановлюються дві ванни з електролітом і водою. Ванни через 

трубопроводи пов'язані з насосами для подачі електроліту і води відповідно. 

Ванни обладнані датчиками контролю температури і нагрівальними елемента-

ми для підтримки постійної температури. Далі трубопроводи з'єднуються через 

кран-розподільник, який пов'язаний через нагнітальний трубопровід з корпусом 

пристосування. До різального інструменту (електрод-інструмент) прикріплені 

електроди, які приєднані до джерела живлення через токоз'ємний пристрій. На 

гільзу (електрод-деталь) також подається напруга через призми. Варіюючи ка-

тодною щільністю струму Dk і величиною тиску інструменту Ра можна керува-

ти формуванням структури покриттів і величин пористості. 

Висновки 

1. Аналіз літературних і патентних джерел показав, що ресурс відремон-

тованих двигунів визначається зносостійкістю циліндропоршневої 

групи (ЦПГ) і становить в сільському господарському виробництві 47 

% від нових. 

2. Масове і якісне відновлення гільз циліндрів дозволяє економити вели-

чезну кількість металу та знизити витрату запасних частин. 
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Постановка проблеми. Поверхневе пластичне деформування (ППД) – 

ефективний спосіб підвищення зносостійкості тертьових поверхонь  деталей 

ЦПГ в умовах граничного тертя, заснований на використанні пластичних влас-

тивостей матеріалу. В результаті такої обробки видаляються риски й мікротрі-

щини, збільшуються твердість, зносо- і коррозіоностійкість поверхні і її втом-

лена міцність.  

Основні матеріали дослідження. Завданням вібронакатування  робочої 

поверхні циліндра є придання додаткової зносостійкості та маслоутримуючої 

здатності. 

Для підвищення зносостійкості внутрішніх поверхонь гільз та циліндрів 

необхідно, щоб поверхня, яка оброблена вібронакаткою складала 35% загальної 

робочої поверхні дзеркала. Ця умова буде виконуватись при належній комбіна-

ції режимів, які можна отримати за допомогою  номограми.  

Для отримання такої поверхні необхідно, щоб співвідношення частоти 

обертання гільзи та частоти подвійних ходів кульки було числом цілим з поло-

виною. 

Номограма складається з чотирьох квадрантів. 

1. В першому квадранті будуємо залежність ширини стрічки від зусилля 

притиснення інструменту до поверхні, що обробляється. 

Залежність між діаметром відтиску d і навантаженням на кулю Р опису-

ється рівнянням Герца і Мейера 
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де D – діаметр кулі, мм; 

Е – модуль пружності матеріалу кулі, Н/м
2
; 

Е1 – модуль пружності матеріалу, що обробляється, Н/м
2
; 

µ – коефіцієнт Пуассона матеріалу кулі; 

µ1 – коефіцієнт Пуассона матеріалу, що обробляється. 

При обертанні деталі куля створюватиме на поверхні, що обробляється, 

стрічку, ширина (h) якої буде дорівнювати діаметру відтиску, тому: 
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Розрахунки проведемо для кульок зі сплаву Т30К4 діаметрами 0,5; 1,0; 

2,0; 3,0 мм. В якості матеріалу, що обробляється – чавун. Для заданого матеріа-

лу модуль пружності Е = 15 · 10
10

 Н/м
2
, та коефіцієнт Пуассона µ = 0,25. 

2. В другому квадранті будуємо залежність площі стрічки за один оберт 

деталі при обробці від ширини стрічки. Ця площа буде дорівнювати довжині 

однієї хвилі, помноженій на ширину стрічки та на кількість хвиль. 

Довжину хвилі визначимо як довжину окружності еліпсу за формулою 

)ba(L   

де a та b – довжина полувісей еліпсу, мм. 

Довжина поперечної полувісі складе половину амплітуди коливань вібра-

тора, тобто: 

2

A
a  , 

де А – амплітуда коливань вібратора, мм. А = 2 = const. 

Для отримання довжини поздовжньої полувісі необхідно довжину окру-

жності поверхні деталі поділити на кількість хвиль, яка дорівнює співвідно-

шенню частота вібрації інструменту до частоти обертання деталі, та взяти чет-

верту частину, тобто 

N4

dn
b


 , 

де d – діаметр поверхні деталі, що обробляється, мм (для гільзи двигуна СМД-60 

 d = 100 мм); 

n – частота обертання деталі, хв
-1

 (для розрахунків використаємо 16 хв
-1

; 

80 хв
-1

;) 

N – частота вібратора, хв
-1

, N = 1400 хв
-1

 = const. 

В результаті отримаємо: 
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 , 

Для врахування площі, яку займає дільниця перетинання двох канавок 

приймемо цю дільницю як паралелограм з висотою h, та довжиною сторони 2h. 

Тоді від отриманої площі  стрічки за один оберт необхідно відняти площу діль-

ниці перетинання, тобто: 
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3. В третьому квадранті будуємо залежність площі, що обробляється, від 

площі стрічки за один оберт деталі. Для цього необхідно розрахувати кількість 

стрічок на 100 погоних міліметрах поверхні, що обробляється, яка буде залежи-

ти від кроку поздовжньої подачі станка. 
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Площа обробленої поверхні становить: 

P

100
SS 1  , 

де Р – поздовжня подача верстата, мм/об.; Р = 2 мм/об. 

4. В четвертому квадранті побудуємо графік співвідношення площі обро-

бленої інструментом до загальної площі поверхні деталі. 

Таким чином отримаємо номограму (рис.1).  

 

 
Рис.1. Номограма для визначення режимів вібронакатування гільз цилін-

дрів. 

 

Якщо потрібно 35% поверхні дзеркала циліндра обробити поверхнево-

пластичною деформацією, то режими обробки повинні бути наступні: 

- діаметр кулі вібронакатки – 2мм; 

- зусилля притиснення кулі – 320 Н; 

- частота обертання деталі – 16 хв
-1

; 

- повздовжня подача верстата – 2 мм/об; 

- ширина накатаної стрічки – 0,23 мм. 

Висновки 

1. Використання поверхнево пластичної обробки в значній мірі може по-

кращити властивості поверхневого шару дзеркала циліндра.  

2. Побудована номограма дає можливість підібрати необхідні режими для 

отримання робочої поверхні дзеркала циліндра з кращими властивос-

тями. 
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ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ ВІБРОНАКАТУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ 

ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРО-ПОРШНЬОВОЇ ГРУПИ ДВИГУНА 

 

Новік О.Ю., інженер. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

Summary: The data on influence of modes wbrinkman on the nature of the microrelief 

microrelief influence of PA on the surface of the part. You define the required properties of the 

working surfaces of mate-piston assemblies. Constructed nomograms for definition of parameters of 

wbrinkman surfaces of the sleeve and piston. 

Key words: superficially-plastic treatment, wearproofness, quadrant, area, nomogram. 

 

Постановка проблеми. Для створення необхідного мікрорельєфу повер-

хні тертя необхідно визначити відповідні режими поверхнево-пластичної обро-

бки, що виконати складно. 

Основні матеріали досліджень Завданням вібронакатування  робочої 

поверхні циліндра є придання додаткової зносостійкості та маслоутримуючої 

здатності, тож вибирається система канавок з неповним їх перетинанням. Для 

отримання такої поверхні необхідно, щоб співвідношення частоти обертання 

гільзи та частоти подвійних ходів кульки було числом цілим з половиною [3]. 

Для вібронакатування використовується токарно-гвинторізний верстат 1К62. 

Частота обертання шпинделя цього станка: 12,5; 16; 20; 25; 31; 40; 50; 63; 80; 

100; 125; 160  хв
-1

. Виходячи з умови та частоті подвійних ходів кульки nподв.ход  

= 1400 хв
-1

  для отримання необхідного мікрорельєфу підходить частота обер-

тання деталі, що дорівнює 16; 80 хв
-1

. Повздовжня подача верстата повинна до-

рівнюватись амплітуди коливань кульки. 

Для підвищення зносостійкості внутрішніх поверхонь гільз та циліндрів 

необхідно, щоб поверхня, яка оброблена вібронакаткою складала 35% загальної 

робочої поверхні дзеркала.  

Номограма складається з чотирьох квадрантів. 

В першому квадранті будується залежність ширини стрічки від зусилля 

притиснення інструменту до поверхні, що обробляється. Залежність між діаме-

тром відтиску і навантаженням на кулю описується рівнянням Герца і Мейера 

[5]. При обертанні деталі куля створюватиме на поверхні, що обробляється, 

стрічку, ширина h, мм, якої буде дорівнювати діаметру відтиску d, мм, тому 

3

1

2

1

2

)
E

1

E

1
(PD3dh





  ,                                   (1) 

де Р – навантаженням на кулю, Н;  

 D – діаметр кулі, мм; 

 Е, Е1 – модуль пружності відповідно матеріалу кулі й матеріалу, що оброб-

ляється, Н/м
2
; 
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 µ,  µ1 – коефіцієнт Пуассона відповідно матеріалу кулі та матеріалу, що об-

робляється. 

Розрахунки проводились для кульок зі сплаву Т30К4 діаметрами 0,5; 1,0; 

2,0; 3,0 мм. В якості матеріалу, що обробляється – чавун. Для заданого матеріа-

лу модуль пружності Е = 15 · 10
10

 Н/м
2
, та коефіцієнт Пуассона µ = 0,25. 

В другому квадранті будується залежність площі стрічки за один оберт 

деталі при обробці від ширини стрічки.  

В третьому квадранті будується залежність площі, що обробляється, від 

площі стрічки за один оберт деталі.  

В четвертому квадранті побудується графік співвідношення площі оброб-

леної інструментом до загальної площі поверхні деталі. 

Таким чином для визначення режимів вібронакатування гільзи отриму-

ється номограма (рис. 1а).  

Для підвищення зносостійкості поверхні поршня пропонується придати 

поверхні мікрорельєф без перетинання канавок. Для отримання такої поверхні 

необхідно, щоб співвідношення частоти обертання поршня та частоти подвій-

них ходів кульки було цілим числом. Для отримання необхідного мікрорельєфу 

підходить частота обертання деталі: 12,5; 20; 25; 40; 50; 100 хв
-1

. В якості мате-

ріалу, що обробляється – алюміній. Для заданого матеріалу модуль пружності 

Е = 7·10
10

 Н/м
2
, та коефіцієнт Пуассона µ = 0,34. Номограма для визначення 

режимів вібронакатування поршнів наведена на рис. 1б. 

Висновки. Ефективним способом підвищення зносостійкості тертьових 

поверхонь деталей ЦПГ в умовах граничного тертя є поверхневе пластичне де-

формування. Для отримання поверхонь тертя деталей ЦПГ з покращеними вла-

стивостями були побудовані номограми, що дають можливість підібрати необ-

хідні режими. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Номограма для визначення режимів вібронакатування гільз циліндрів. 
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СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ УТИЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ В МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ РЕГІОНІ 
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Дашивець Г.І., к.т.н., доц. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary:  the article examines the key moments of the organization of system of recycling 

of agricultural machinery in the agricultural sector. 

Key words: agricultural machinery, recycling, secondary resources, organization, 

technology. 

  

Постановка проблеми. Важливе народногосподарське й практичне зна-

чення має утилізація техніки сільськогосподарських товаровиробників, що від-

працювала свій строк служби і є джерелом сировини для повторної переробки: 

чорних металів, які можна відправити на переплавлення (їх складова до 75%), 

шин, пластику, скла, робочих рідин, ін. Створення в АПК сучасної системи обі-

гу відходів утилізації сільськогосподарської техніки є однієї з найважливіших 

проблем. 

У теперішній час утилізація здійснюється без використання сучасних 

енерго- і ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій з переважно не-

кваліфікованою ручною працею. При цьому спостерігаються великі втрати ма-

теріальних ресурсів та низька якість одержуваних вторинних матеріалів. Відбу-

вається інтенсивне забруднення навколишнього середовища небезпечними 

компонентами техніки, що вийшла з експлуатації. 

Основні матеріали дослідження. Велика різноманітність марочного 

складу машин, які використовуються у сільському господарстві, широкий 

спектр їх конструктивно-технологічного виконання обумовлюють різні способи 

утилізації сільськогосподарської техніки: повнокомплектний, груповий і дефек-

тувальний. 

При повнокомплектному способі відбувається здрібнювання всієї маши-

ни з наступним поділом здрібненої маси на чорні й кольорові метали, пластма-

си, гуму, скло й інші компоненти, тобто це одержання «злитка» металобрухту зі 

старої машини за допомогою преса. Саме в такий спосіб найчастіше виконують 

утилізацію старих тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин. 

Груповим способом машину розбирають на агрегати, вузли й деталі, які 

сортують по групах на метали й інші матеріали, після чого їх відправляють на 

переплавлення або відповідний вид переробки. 

При дефектувальному способі машину розбирають на агрегати, вузли й 

деталі з наступним їх сортуванням на придатні, на ті, що підлягають відновлен-

ню, і непридатні – для утилізації. Таким чином за допомогою сучасних техно-

логій можна не просто зробити заготовку для переплавлення, а непридатну, ро-

зукомплектовану техніку розібрати на запасні частини: агрегати, вузли, деталі і 
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використати вдруге. Для підприємств економічно раціонально застосовувати 

деталі зі списаної техніки як запчастини, придатні для вторинного використан-

ня без ремонту.  

Етапи технологічного циклу утилізації відходів сільгоспмашин включа-

ють: створення й накопичення відходів; збір відходів; транспортування; сорту-

вання; знешкодження; рециклінг (використання / переробка); розміщення (збе-

рігання / знищення). Базовими є технологічні процеси збору й сортування від-

ходів. Саме вони в остаточному підсумку визначають успіх утилізації. 

Для того, щоб правильно нормувати утилізацію сільськогосподарської 

техніки, весь технологічний процес утилізації необхідно розчленувати на окре-

мі технологічні операції, такі як зовнішнє очищення об‘єкта, що підлягає утилі-

зації; завантаження об'єкта на транспортний засіб; транспортування до місця 

переробки; розвантаження; звільнення від технологічних рідин; розділення 

об‘єкта на складові частини – агрегати, вузли; їх очищення; розбирання на де-

талі; очищення деталей; дефектація; навантаження й транспортування деталей 

(придатних, тих, що потребують  відновлення, матеріалів на утилізацію). Тех-

нологічні процеси утилізації сільськогосподарської техніки повинні розробля-

тися з урахуванням застосування сучасного високопродуктивного технологіч-

ного обладнання й такої організації утилізації, що забезпечить її якість й зни-

ження вартості. 

Реалізація технологій по переробці списаної сільськогосподарської техні-

ки можлива на виробничих площах станцій технічного обслуговування, ремон-

тно-обслуговуючих підприємствах, що допускають зміну або доповнення на-

прямків своєї діяльності. При наявності необхідних площ і технологічного об-

ладнання можна без великих матеріальних витрат провести диверсифікацію ді-

яльності таких підприємств. 

Висновки. 

1. При організації системи утилізації необхідно враховувати умови використан-

ня й списання техніки, а саме розосередженість машин по території; систему 

збору й підготовки машин до утилізації; наявність й можливість використан-

ня засобів і обладнання підприємств ремонтно-обслуговуючої бази АПК; 

джерела фінансів для здійснення процесів утилізації сільськогосподарської 

техніки. 

2. Для розвитку й ефективному функціонуванню вторинного ринку машин в 

АПК необхідно вирішення комплексу питань: виявлення на підприємствах 

типів й марок машин, відновлені складові частини яких знайдуть попит на 

вторинному ринку; аналіз схем їх реалізації; дослідження економічної сутно-

сті вторинного ринку сільськогосподарської техніки; аналіз можливостей пі-

дприємств Мелітопольського регіону, які можуть займатися ремонтом техні-

ки вторинного ринку; формування бази підприємств, які можуть придбати ві-

дновлену техніку; оцінка надійності відновленої техніки й встановлення га-

рантійного періоду її використання; розробка нормативно-технічної докуме-

нтації для супроводу всіх етапів на вторинному ринку сільгосптехніки.  
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Summary:  in the article the method of expert estimates was determined the factors 

influencing the process of technical maintenance of trucks 

Key words: truck, maintenance, quality, factors, expert evaluation. 

 

Постановка проблеми.  Технічна готовність автомобілів значною мірою 

залежить від своєчасності та якості виконання технічних обслуговувань. При 

проведенні ТО автомобілів основну увагу приділяють плановим профілактич-

ним роботам.  

Правильно організована профілактика сприяє зменшенню кількості від-

мов, збільшує термін служби автомобілів. Проте на здійснення профілактичних 

заходів і ремонтних робіт затрачається певний час, і чим більші витрати часу, 

тим гірші показники використання автомобільної техніки. Для здійснення про-

філактики сучасних автомобілів потрібні кваліфіковані спеціалісти, дороге 

устаткування, що збільшує експлуатаційні витрати. Контроль і регулювання 

якості профілактичних і ремонтних робіт – складова виробничого процесу тех-

нічної підготовки автомобілів. Якісний ремонт і ТО машин можливі лише на 

основі застосування сучасних технологій та засобів.  

Метою роботи було визначення факторів, які впливають на якість прове-

дення ТО. 

Основні матеріали дослідження. Всі фактори, які впливають на надій-

ність автомобілів, умовно були поділені на групи: 

– технологія виконання робіт з ТО та ремонту (послідовність виконання опера-

цій, методи діагностики, контроль якості, оснащення діагностичним облад-

нанням, місце виконання робіт, наявність пристроїв та інструменту); 

– робоче місце, інструмент (розміщення організаційної оснастки, обслугову-

вання робочого місця, фізіологічна відповідність, точність налагодження 

пристосування, безпека праці робітника, стан інструменту); 

– інструкції і положення (наявність інструкцій, неточність формулювання, не 

врахування важливих факторів); 

– навколишнє середовище (освітлення, шум температура, вібрація, вентиляція); 

– виконавці (стан здоров‘я, спеціалізація виконавців, здібності, досвід і кваліфі-

кація, відповідальність). 

Щоб визначити підпорядкованість факторів, що істотно впливають на 

якість проведення діагностичних і обслуговуючих робіт, був застосований ме-
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тод експертних оцінок. Записувались думки декількох співробітників технічно-

го сервісу до анкети, в якій сформульовані основні фактори. 

Згідно заповнених даних складений алгоритм для визначення коефіцієнту 

погодження між спеціалістами. За більш значимий результат приймалось най-

більше значення рангу і-го фактору у j-го спеціаліста, кожен з яких проставляв 

значущість впливу наведених факторів на порушення процесу ТО в межах від 

1-го до 10-ти в порядку зростання. Результати заповнених експертами анкет 

піддавались математичній обробці. Визначався коефіцієнт конкордації W (по-

годження), що визначає ступінь погодження між думками спеціалістів, сума 

квадратів відхилень. Значимість коефіцієнта конкордації перевірялась за крите-

рієм Пірсона. Табличне значення критерію Пірсона було менше розрахунково-

го, тому можна з 95% ймовірністю стверджувати, що думка спеціалістів відно-

сно впливу факторів не є випадковою.  

Для наочності зображення результатів психологічного експерименту була 

побудована діаграма відносної важливості (діаграма Парето): на горизонтальній 

осі позначені види порушень процесу ТО і ремонту, а на вертикальній − частота 

випадків цих порушень (випадків браку) (рис. 1).  
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                                      Позначення фактору 

Рис.1. Вплив факторів на причини порушень процесу ТО автомобілів: 

X1 – досвід і кваліфікація виконавців, X2 – стан інструменту,  

X3 – наявність інструкцій і положень, X4 – послідовність вико-

нання операцій, X5 – методи діагностики, X6 – точність налаго-

дження пристосування, X7 – оснащення діагностичним облад-

нанням, X8 – наявність пристроїв, інструменту, Х9 – контроль 

якості робіт, Х10 – спеціалізація виконавців. 

 

Висновки 

1. Методом експертної оцінки було встановлено, що найбільш значущими фак-

торами, які впливають на порушення процесу ТО, знижують якість робіт, є 

недостатнє оснащення діагностичним обладнанням, неповне забезпечення 

пристроями, інструментом, невикористання прогресивних методів діагнос-

тики.  

2. Високої якості ТО і ремонту автомобілів можна досягнути шляхом розробки 

та освоєння нових форм, методів і оснащення технологічних процесів.  
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МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ  

ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 

 

Паніна В.В., к.т.н., доц. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary:  in article discusses the decision of problems of organization and methods of 

ensuring the input quality control of spare parts. 

Key words: spare parts, methodology, quality control, defects. 

 

Постановка проблеми. Під час експлуатації відмовляють практично 

всі основні складальні одиниці сільськогосподарської техніки. Проведення 

вхідного контролю якості запасних частин переслідує головну кінцеву мету 

— підвищення готовності машинно-тракторного парку, що забезпечує збіль-

шення виробництва сільськогосподарської продукції. 

Поряд з нестачею техніки серйозною проблемою є низька якість запасних 

частин. Аналіз звітів підприємств технічного сервісу за останні роки показав, 

що обсяг неякісних запасних частин становить не менше 40%. У той же час ре-

сурс запасних частин не тільки не відповідає їх вартості, але і може привести до 

додаткових витрат на усунення несправностей при експлуатації машин. 

Основні матеріали дослідження. Забезпечення поставок якісних запа-

сних частин – одне з найважливіших напрямків в технічному оновленні засо-

бів механізації сільського господарства, яке можливо реалізувати за рахунок 

високоефективної організації вхідного контролю якості на підприємствах те-

хнічного сервісу. 
1; 12%

2; 38%3; 35%

4; 15%

 
Рис. 1. Структура дефектів запасних частин у загальному обсязі несправ-

ностей: 1 – інші дефекти; 2 – фізико-механічні властивості матері-

алу; 3 – геометричні параметри деталі; 4 – порушення цілосності. 

 

Під параметрами процесу контролю якості розуміються умови (фактори), 

які забезпечують виконання необхідних технологічних операцій. У цьому зв'яз-

ку відокремимо чотири групи чинників, що впливають на ефективність контро-

лю якості: фінансові ресурси (джерела фінансування); трудові ресурси (забез-

печеність кваліфікованими фахівцями); матеріально-технічні ресурси (наяв-

ність нормативно-технічної документації і технологічного обладнання); соціа-

льні ресурси (освіта, медичне обслуговування, соціальне забезпечення тощо).  
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У сформованій ситуації є доцільним організація поста вхідного конт-

ролю якості запасних частин. Особливо важливим цей механізм буде для 

40% скарг клієнтів на якість ТО і ремонту техніки пов'язані з низькою якістю 

запасних частин або матеріалів. 

Беручі до уваги, що запасні частини надходять до споживача малими пар-

тіями, доцільно введення суцільного контролю якості, а не вибіркового. До того 

ж контроль вхідних деталей буде ефективним лише в тому випадку, якщо через 

нього будуть проходити всі запасні частини, що надходять на сервіс. 

 
Рис. 2. Схема напрямків підвищення ефективності контролю якості за-

пасних частин та сільськогосподарської техніки. 

Пропонована методика вхідного контролю комплектуючих передбачає 

проведення робочих заходів у три етапи: 1) на першому етапі здійснюється 

зовнішній огляд продукції, перевірка супровідних документів (паспорт, сер-

тифікат, накладні), наявність клейма постачальника, дата виготовлення та ві-

дповідність комплектності; 2) на другому етапі - перевірка якісних характе-

ристик продукції; 3) на третьому етапі - перевірка працездатності елемента 

після монтажу на техніці. 

Висновки. В організації вхідного контролю виявлені наступні основні 

проблеми: рівень оснащеності господарств технічними засобами вимірів і 

нормативно-технічною документацією не перевищує 30%, забезпеченість 

кваліфікованими кадрами - 35 – 45%; наявні засоби вимірів не дозволяють 

забезпечити необхідні охват і точність вимірів; практично не контролюються 

такі показники як шорсткість, твердість, залишаються непоміченими мікрот-

ріщини й мікровідколи, не виміряються важкодоступні параметри. 
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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 

ГИЧКОЗБИРАЛЬНОГО АГРЕГАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ОРНО-ПРОСАПНОГО ТРАКТОРА 

 

Ігнатьєв Є.І., інж. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary: The expediency of collecting and using such valuable raw materials as sugar 

beet tops is proved in the work. In this connection, a well-grounded constructive and technological 

scheme of combined unit for harvesting beet tops was proposed, and the main operational 

parameters tops were also given. 

Keywords: sugar beet, tops, harvesting, cutting without sensing, defoliating, constructive 

and technological scheme. 

 

Постановка проблеми. Вивченню роботи гичкозбиральних машин су-

часного технічного рівня присвячено багато опублікованих наукових праць. У 

них проаналізовані конструктивні й технічні особливості, як окремих гичкозби-

ральних машин так і гичкозбиральних модулів, які входять до складу буряко-

збиральних комбайнів. Однією з основних причин втрат і ушкоджень коренеп-

лодів є недосконалість технології збирання гички й робочих органів гичкозби-

ральних машин. Науково-технічний пошук способів збирання гички, обґрунту-

вання робочих органів гичкозбиральних машин, а також їх параметрів, що да-

дуть змогу знизити втрати й пошкодження коренеплодів та гички при збиранні 

буряка – це актуальне наукове і виробниче завдання. 

Основні матеріали досліджень. Однією з ключових проблем технологі-

чного процесу збирання цукрового буряку є видалення і збирання гички з голо-

вок коренеплодів на корені. Вона є цінним джерелом корму для тварин, а також 

гарною сировиною для отримання біогазу. Відповідно забрудненість зібраної 

гички ґрунтовими домішками є неприпустимим явищем. Найбільш трудоміст-

кими процесами при її збиранні, є операції зрізу гички, завантаження й транс-

портування її до місця використання в якомога менш деформованому та подрі-

бненому стані. 

Однак, не слід забувати, що основною сировиною являються коренеплоди 

цукрового буряку, а надмірне обрізання головок, як і залишки черешків гички  

призводять до втрати близько 14…17% цукроносної маси. Тому проблема якіс-

ного одночасного суцільного зрізу та доочищення головок коренеплодів цукро-

вих буряків від залишків гички (зелених, а також сухих) без втрат цукроносної 

маси є актуальною, економічно обґрунтованою науково-технічною проблемою. 

На підставі проведених попередніх досліджень була розроблена нова 

конструктивно-технологічна схема збирання гички цукрового буряку з викори-

станням інтегрального орно-просапного колісного трактора, тягового класу 3. 

При цьому на вказаний тип трактора, який має передній і задній начіпні при-

строї та відповідно передній і задній вали відбору потужності після налашту-
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вання його ходових коліс з вузькими шинами на потрібну ширину міжрядь по-

сівів цукрового буряку попереду монтується фронтально навішена гичкозбира-

льна машина, яка здійснює суцільний безкопірний, безпідпірний зріз основного 

масиву гички, її збирання і завантаження в транспортний засіб, а позаду трак-

тора начеплений доочищувач головок коренеплодів. 

На рис. 1 представлена нова конструктивно-технологічна схема фронта-

льно навішеної гичкозбиральної машини та задньонавішеного очисника голо-

вок коренеплодів від залишків гички на інтегральний орно-просапний трактор. 

 
 

Рис. 1. Агрегат для збирання гички цукрового буряку: І – трактор;  

ІІ – фронтально навішена гичкозбиральна машина: 1 – рама;  

2 – начіпний пристрій; 3 – копіювальне колесо; 4 – роторний гич-

корізальний апарат; 5 – транспортуюче-подавальний робочий ор-

ган; 6 – завантажувальний пристрій; ІІІ – очисник головок коре-

неплодів від залишків гички: 7 – рама; 8 – начіпний пристрій;  

9 – очищувальний вал; 10 – копіювальне колесо; 11 – привод. 

 

Таким чином фронтально навішена гичко збиральна машина навішена на 

інтегральний орно-просапний трактор здійснює безкопірний зріз гички. На зад-

ній навісці отримуючи привод від заднього ВОМ використовуються очисник 

головок коренеплодів з вертикальним приводним валом. 

Висновок. Орієнтовна енергетична оцінка розробленої компонувальної 

схеми агрегату показала, що потужність на виконання технологічного процесу 

суцільного зрізання гички цукрового буряку гичкозбиральної машиною складе 

близько 8,5…14,5 кВт, причому тягова потужність не перевищуватиме 5 кВт. 

Найкращі якісні показники роботи гичкозбиральної машини даної конструкції 

(повнота суцільного зрізання гички – до 80,5…90,0%) можна буде отримати 

при частоті обертання роторного гичкорізального апарата 800…950 хв
-1

, та ви-

соті встановлення його над рівнем поверхні ґрунту – 0,04…0,06 м. Обґрунту-

вання конструктивно-технологічної схеми даного агрегату створило передумо-

ви для розробки математичної моделі коливань робочих машин з урахуванням 

коливань самого енергетичного засобу. 
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Summary - The results of the study of the roughness of specialized broad-beam agro-means 

for the track-based agricultural system are presented. The equations of motion of wide-angle agro 
means at a turn allow to estimate influence of its constructive, kinematic and power parameters on 
a criterion of static and dynamic rotation are obtained. 

Keywords: controlled traffic  farming, wide  span tractor-based field machines, theoretical 
modeling. 

 
Постановка проблеми. Особливістю використання спеціалізованих ши-

рококолійних агрозасобів для колійної системи землеробства є поділ поля на 
агротехнічну та інженерну зони. Розворот ширококолійних агрозасобів на по-
воротній смузі може здійснюватися різними способами. Кожен спосіб повороту 
впливає на кінематику його криволінійного руху. При цьому бажано, щоб не-
продуктивні витрати енергії на поворот і площа під інженерну зону були яко-
мога меншими.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Керування поворотом сучас-
них моделей спеціалізованих ширококолійних агрозасобів, обладнаних коліс-
ним рушієм, адаптовано до ручного або автоматичного режиму і будується за 
кінематичним або силовим принципом здійснення повороту. 

Теорія статичної та динамічної повороткості колісного транспортного за-
собу достатньо вивчена. Разом з тим, отримані залежності практично не можуть 
бути використані для аналізу повороткості спеціалізованого ширококолійного 
агрозасобу. Причина полягає у принциповій різниці його компонувальної схеми 
та принципів функціонування у  координатно-транспортній системі руху, в якій 
машини можуть рухатися лише у двох взаємно-перпендикулярних напрямках. 

Мета досліджень. Обґрунтування кінематичних і силових параметрів 
руху спеціалізованого ширококолійного агрозасобу на повороті шляхом розро-
бки теоретичних основ його статичної та динамічної повороткості. 

Методи досліджень. Теоретичні дослідження, синтез конструктивних 
схем і параметрів спеціалізованого ширококолійного агрозасобу здійснювався 
шляхом моделювання на ПК умов його функціонування. В основу методів дос-
лідження покладені методи теоретичної механіки, теорії трактора та експлуата-
ції сільськогосподарських агрегатів, з використанням пакету Mathcad. 

Основна частина. Розглянемо дві схеми повороту спеціалізованого ши-
рококолійного агрозасобу (рис. 1) кінематичні параметри якого залежать від 
конструктивно-технологічних параметрів (колісної бази, ширини колії, макси-
мальних кутів повороту керованих коліс, швидкості їх обертання, швидкості 
руху, характеристик шин тощо). Згідно першої схеми, яка отримала найбільше 



73 

 

Матеріали міжнародкої науково-практичної конференції за  результатами досліджень 2016 року 

поширення серед сучасних зразків ширококолійних агрозасобів, поворот здійс-
нюється рухом всіх керованих коліс агрозасобу навколо центру повороту, роз-
міщеного в центрі симетрії його шасі (рис. 1а). Відповідно до другої схеми, за-
пропонованої нами, розворот агрозасобу здійснюється поворотом платформи 
шасі керованими колесами з одного його борту навколо центру повороту, роз-
міщеного в центрі міжколісного простору з іншого борту (тут колеса при пово-
роті можуть залишатися в межах своєї транспортно-технологічної доріжки) 
(рис. 1б).  

 

 
а) б) 

Рис. 1. Схеми розвороту спеціалізованого ширококолійного агрозасобу 
навколо центру повороту, розташованого в центрі симетрії шасі 
(а) і в центрі міжколісного простору одного з бортів (б). 

 
Технічно реалізувати запропоновану нами схему повороту ширококолій-

ного агрозасобу (рис. 1 б) можна як мінімум двома способами:  кінематичним 
поворотом платформи керованими колесами з одного борту за допомогою шар-
нірного поворотного механізму, розташованого в центрі міжколісного простору 
з іншого боку; кінематично-силовим розворотом шляхом вивішування одного 
його борту з допомогою підйомних механізмів. 

Проаналізуємо вплив основних конструктивних параметрів спеціалізова-
ного ширококолійного агрозасобу на кінематичні характеристики повороту 
двох розглянутих схем (рис. 1). Основні конструктивні параметри ширококо-
лійного агрозасобу представимо узагальненим характеристичним параметром 

 , чисельно рівним відношенню його колісної бази L до ширини колії К, що, як 

правило, не перевищує 1: 

 1.
K

L
=μ   (1) 

В результаті теоретичних досліджень встановлено, що при збільшені ха-

рактеристичного параметра   ширококолійного агрозасобу збільшується ши-

рина поворотної смуги. Але ступінь і інтенсивність такого впливу для розгля-

нутих схем повороту різна. Так, із збільшенням   до 1 ширина поворотної сму-

ги для найбільш поширеною першої схеми повороту на 30% більша, ніж для за-
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пропонованої нами іншої схеми. І якщо величина   сучасних моделей широко-

колійних агрозасобів не перевищує  <0,5, то збільшення ширини поворотної 

смуги за схемою на рис. 1б не перевищує 3% від бажаної. Такий результат зна-
ходиться в межах допустимого стійкого руху спеціалізованого агрозасобу. У 
той час як організація повороту за розповсюдженою схемою на рис. 1а вимагає 
в такому випадку збільшення ширини поворотної смуги до 12%, що не є бажа-
ним з позиції оптимального землекористування. Тому, з цієї точки зору, органі-
зація повороту спеціалізованого ширококолійного агрозасобу за запропонова-
ною нами схемою на рис. 1б є більш доцільною. 

Рівняння руху ширококолійного агрозасобу, що описують статичну пово-

роткість, відносно рухомої системи координат xSy  представимо системою ві-

домих трьох залежностей кінетостатики: 
Для дослідження динамічної повороткості ширококолійного агрозасобу 

його рух будемо розглядати в нерухомій системі координат YX 0 , пов'язаної з 
площиною поворотної смуги. Це дозволяє описати рух агрозасобу трьома неза-

лежними узагальненими координатами 
S

x , 
S

y ,  , де 
S

x , 
S

y  – координати 

центру мас при русі в нерухомій системі координат YX 0 ;   – кут між осями 

абсцис рухомої і нерухомої системи координат. 

 
Висновки. 1. Запропонована нова схема розвороту спеціалізованого ши-

рококолійного агрозасобу на поворотній смузі, шляхом повороту його шасі ке-
рованими колесами з одного борту навколо центру, розташованого в центрі мі-
жколісного простору з іншого борту, дозволяє одночасно з поворотом перемі-
щати агрозасіб на наступну робочу позицію з кращими кінематичними параме-
трами. При цьому покращення характеристик повороткості досягається при та-
кому конструктивному виконанні ширококолійного агрозасобу, коли відно-
шення його колісної бази до ширини колії є якомога меншим. 

2. Отримані рівняння руху спеціалізованого ширококолійного агрозасобу 
для запропонованої нової схеми повороту дозволяють оцінити вплив його конс-
труктивних, кінематичних і силових параметрів на критерії статичної та дина-
мічної повороткості. Правильний вибір значень вказаних параметрів, з позиції 
необхідної повороткості, забезпечить рух спеціалізованого ширококолійного 
агрозасобу при повороті в оптимальному режимі і зменшує непродуктивні 
втрати енергії та площу поля під інженерну зону. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Україна має 

значний природний потенціал, завдяки чому здатна не лише забезпечити власні 

потреби в основних продуктах харчування рослинного і тваринного походжен-

ня, але і стати експортером високоякісної, конкурентоспроможної, біологічно 

чистої продукції. Проте, упродовж останніх років в Україні відбувся катастро-

фічний занепад тваринництва в цілому і, зокрема,  свинарства як однієї з основ-

них складових галузі. За період 1995…2016 років в усіх категоріях господарств 

поголів'я свиней скоротилося на 12,1 млн. або  в 2,6 рази, (з 19,4 млн. до 7,3 

млн.) переважно за рахунок стрімкого скорочення поголів'я свиней в сільсько-

господарських підприємствах  - на 11,8 млн. або 6,2 рази. В результаті стрімко-

го скорочення поголів'я великої рогатої худоби, птаха та ін., споживання м'яса і 

м'ясопродуктів зменшилося  майже в 2 рази.  У структурі споживання м'яса 

свинина  складає найбільшу частину - 41% (яловичина і птах,  відповідно 28%, 

27%, інші 4% - баранина, риба та ін.) [1,2]. 

Основні матеріали досліджень. При будівництві і реконструкції сучас-

них ферм і комплексів в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв важливим 

питанням є впровадження енергозберігаючих технологій. Найбільш енергоєм-

ними показниками відрізняються системи опалювання і вентиляції. Витрати на 

них складають 45…50% від загальних витрат на устаткування по комплексу. 

Існує декілька шляхів зниження енерговитрат при експлуатації свинарських пі-

дприємств: використання нетрадиційних джерел енергії; рекуперація тепла по-

вітря, що видаляється; децентралізація опалювальних систем, ширше застосу-

вання методів локального обігріву; використання енергозберігаючих методів 

обігріву; використання будівельних матеріалів і конструкцій з оптимальними 

ізотермічними параметрами, стосовно конкретних кліматичних і технологічних 

умов [2]. 

Нетрадиційні джерела енергії представлені в першу чергу біопаливом, 

виробництво якого може здійснюватися на власній ресурсній базі. До таких 

джерел енергії відноситься замінник дизельного палива на основі рослинних 

олій, біогаз, що виробляється в метантенках, рідке і тверде паливо - продукти 
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піролізу гнойових стоків і промислових відходів. Окрім біопалива інтенсивно 

відроджуються і модернізуються джерела енергії засновані на силі вітру.   

У сучасних економічних умовах відбулося різке скорочення номенклату-

ри устаткування, яке випускалося. В той же час, устаткування, яке випускаєть-

ся, по номенклатурі і якісним параметрам не задовольняє вимогам по створен-

ню оптимального мікроклімату, особливо відносно автоматизації регулювання, 

економного використання енергоресурсів і охорони довкілля. 

Аналіз тепловтрат зі свинарських приміщень показав, що встановлена по-

тужність устаткування систем мікроклімату і енергоємність його створення за-

лежать від параметрів зовнішнього повітря і повітря усередині приміщень, міри 

теплозахисту будівель, повітрообміну і інших чинників. Тому основними захо-

дами щодо зменшення енергоспоживання є такі, як скорочення енерговитрат на 

вентиляцію і підігрівання припливного повітря у поєднанні з раціоналізацією 

об'ємно-планувальних рішень. 

Існують різні способи побудови енергозберігаючих систем мікроклімату, 

засновані, в основному, на скороченні тепловтрат з вентиляційними викидами і 

через захищаючі конструкції, а також на використанні нетрадиційної енергії. 

Найбільш ефективним технічним рішенням проблеми скорочення енерговитрат 

на вентиляцію є утилізація тепла повітря, яке віддаляється з тваринницьких 

приміщень. У існуючих системах забезпечення оптимального мікроклімату не 

передбачається повна утилізація тепла, в результаті більше 70 % її видаляється 

з вентиляційним повітрям. Роботи, які проводилися по створенню теплоутилі-

заторів різних типів (регенеративних, рекуперативних, на базі теплових насосів, 

теплових труб) дозволили зробити висновок про те, що для свинарства най-

більш прийнятними є теплоутилізатори з проміжним теплоносієм, оскільки їх 

можна було комплектувати з водяними калориферами, вентиляторами, насоса-

ми і арматурою.  

Нині 85% устаткування по регулюванню мікроклімату тваринницьких 

приміщень поставляється зарубіжними виробниками. Витрати на його закупів-

лю, доставку і монтаж при будівництві свинарських підприємств складають 

25...30% від загальної вартості усього технологічного устаткування. Власне ви-

робництво цього устаткування, в основному, розраховане для птахівницьких 

ферм. Відсутні вітчизняні системи очищення повітря від механічних, біологіч-

них і хімічних забруднень свиноферм, що виникають в процесі експлуатації. 

Промислове свинарство може успішно розвиватися тільки з урахуванням його 

екологічної безпеки для людини і природи. Особливо це стосується проблем 

утилізації відходів свинарства і раціонального використання отримуваних на 

комплексах величезних об'ємів гною і гнойових стоків. Аналіз стану питань по 

використанню відходів свинарства показує, що розроблені раніше і рекомендо-

вані нині основні технології, машини і устаткування часто не відповідають збі-

льшеним технологічним, зоотехнічним, санітарно-ветеринарним і соціально-

екологічним вимогам. Наукові дослідження в цьому напрямі і практичне рі-

шення проблем видалення і використання відходів свинарства продовжує за-

лишатися найважливішим напрямом наукового забезпечення галузі. 
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Висновки.  Існує декілька шляхів зниження енерговитрат при експлуата-

ції свинарських підприємств: використання нетрадиційних джерел енергії; ре-

куперація тепла повітря, що видаляється; децентралізація опалювальних сис-

тем, ширше застосування методів локального обігріву; використання енергоз-

берігаючих методів обігріву; використання будівельних матеріалів і конструк-

цій з оптимальними ізотермічними параметрами, стосовно конкретних клімати-

чних і технологічним умовам. Нетрадиційні джерела енергії представлені в пе-

ршу чергу біопаливом, виробництво якого може здійснюватися на власній ре-

сурсній базі. До таких джерел енергії відноситься замінник дизельного палива 

на основі рослинних олій, біогаз, що виробляється в метантенках, рідке і тверде 

паливо - продукти піролізу гнойових стоків і промислових відходів.  

Окрім біопалива інтенсивно відроджуються і модернізуються джерела 

енергії засновані на силі вітри. Можливості ширшого застосування енергії вітру 

у свинарстві вимагає подальших наукових розробок. Дуже обмежене і сумнівне 

значення мають такі джерела енергії, як сонячна радіація. Висока вартість соня-

чних батарей нині не виправдовує себе. 

Література 

1. Boltyanska N. Analysis of major errors in the design of pumping stations and 

manure storage on pig farms / N. Boltyanska, В. Boltyanskiy, O. Boltyanskiy// 

TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol.16. 

No.2. Р. 49 – 54. 

2. Кожамуратов, Н. Ж. Эффективность производства продукции и снижение 

трудовых затрат в животноводстве / Н. Ж. Кожамуратов // Аграрная  наука. 

– 2009. – №11. – С. 20 – 22. 



78 

 

Матеріали міжнародкої науково-практичної конференції за  результатами досліджень 2016 року 

УДК 621.936-61 

 

ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДВИГУНІВ 

ПРИ РОБОТІ НА СУМІШАХ БІОПАЛИВА 

 

Болтянський О.В., к.т.н,.доцент, Болтянська Н.І., к.т.н, доцент  

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
Summary: results of research of technical and economic parameters of the diesel engine 

when operating on biofuel blends 

Key words: biofuel, diesel fuel, fuel blends, technical and economic indicators 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Масове викори-

стання двигунів внутрішнього згорання призвело до збільшення використання 

нафтових палив та стало причиною значного погіршення екологічного стану. 

Як відомо, викиди шкідливих речовин від двигунів внутрішнього згоран-

ня  (ДВЗ) в середньому за рік становлять 39% від усього обсягу шкідливих ви-

кидів, а в містах часом досягає 70 – 90%. Саме тому використання альтернатив-

них палив у двигунах внутрішнього згорання є актуальним питанням уже три-

валий час [1]. 

Європейський Союз, впроваджуючи біопаливні технології, переслідує ві-

дразу кілька цілей: ліквідація залежності від імпорту нафти, запобігання глоба-

льному потеплінню, виконання зобов'язань за Кіотським протоколом щодо ви-

кидів діоксиду вуглецю в атмосферу, а також розвиток аграрного сектора [2]. 

Серед альтернативних джерел енергії біопалива займають особливе місце 

і здатні замістити значну кількість нафти. Стосовно сільськогосподарського ви-

робництва безперечний пріоритет належить паливу на основі рослинних олив. 

Перевагами біопалива є підвищення енергетичної безпеки держави, зме-

ншення викидів парникових газів та токсичних речовин. За незаперечного по-

зитивного впливу на екологію біодизельне паливо має ряд технологічних недо-

ліків - ускладнення пуску двигуна взимку, відмови у роботі випускних клапа-

нів, зменшення терміну служби паливної апаратури, полімеризація моторної 

оливи та ін.  

Для ефективної роботи дизеля на біопаливах у його конструкцію та регу-

лювання необхідно вносити зміни. Багатофакторна оптимізація можлива винят-

ково на основі математичних моделей, які адекватно відображають протікання 

процесів у дизелі. Подібні моделі, які враховують особливості властивостей бі-

опалив, зараз майже відсутні. Дотепер невирішеними залишаються питання по-

рівняльної оцінки ефективності використання різних біопалив та ряд інших 

проблем. 

Основні матеріали досліджень. Ефективність, економічність і надій-

ність роботи двигуна визначається характером протікання і показниками робо-

чого циклу. Техніко-економічні показники двигунів внутрішнього згоряння за-

лежать від властивостей і якості розпилювання палива, коефіцієнту надлишку 
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повітря, режиму роботи двигуна, кута випередження початку вприскування та 

інших показників. 

Вплив властивостей палива. Перший період згоряння сильно залежить 

від температури самозаймання палив. Чим вона нижча, тим коротший перший 

період. Властивість палив до самозаймання оцінюють за цетановим числом, яке 

вказує на процентний вміст цетану в суміші, еквівалентній даному паливу. Чим 

вище цетанове число палива, тим менший період затримки самозаймання і 

м‘якше працює двигун. Чим довший період затримки займання, тим швидше 

зростає тиск і тим вище його максимальне значення, оскільки в робочому 

об‘ємі до моменту його займання нагромаджується велика кількість палива. 

Окрім температури самозаймання палива, на процес згоряння і роботу 

двигуна впливають також в‘язкість палива, його фракційний склад, здатність до 

коксоутворення, кислотність, а інші показники. Із зміною в‘язкості змінюється 

об‘єм крапель палива, а відповідно, і умови його згоряння. В‘язкість палива не 

повинна перевищувати 3…6 мм
2
/с (при 20°С). Але при її сильному зниженні 

збільшується витікання палива через зазори в прецизійних парах плунжер-

гільза і голка-розпилювач, що погіршує роботу дизеля. 

Вплив коефіцієнту надлишку повітря. Протікання процесу згоряння у йо-

го  другому і третьому періодах значно залежить від рівномірності розподілу 

частинок палива в повітрі. В силу обмеженості періоду, що відводиться для су-

мішоутворення, одержати однорідну суміш навіть при присутності вихрових 

рухів дуже важко. Тому для забезпечення швидкого і повного згоряння потріб-

но збільшити коефіцієнт надлишку повітря. 

Вплив режиму роботи двигуна. При зміні швидкісного і навантажуваль-

ного режимів двигуна змінюються в деяких межах якість розпилювання палива 

форсункою. Із зміною частоти обертання від 800 до 2400 хв
-1

 скорочується пе-

ріод між положеннями поршня від ВМТ до 60° після ВМТ з 15 до 5 мс. В ре-

зультаті тепловіддача в стінки на кожний цикл зменшується, що призводить до 

підвищення температури циклу. 

Із зростанням частоти обертання швидкість згоряння також збільшується, 

але не настільки, щоб компенсувати цей ріст. Високі швидкості поршня при 

збільшенні частоти обертання покращують турбулентність повітряного заряду, 

але погіршують наповнення циліндрів. При цьому також підвищується тиск па-

лива, що впорскується, в результаті чого воно розпилюється більш якісно. Умо-

вно прийнято рахувати роботу двигуна м‘якою, якщо ∆p/∆φ<0,4 МПа/град. 

Висновки. Переведення ДВЗ на роботу на суміші біопалив є економічно 

вигідним. Ціна біопалива не перевищує ціну дизельного палива і має тенденцію 

знижуватись по відношенню до останнього. Окрім економічного аспекту біопа-

лива, на перший план все більше виходить його екологічна сторона. Перехід на 

цей вид палива призведе до зменшення викидів СО2 в атмосферу. 

Для покращення техніко-економічних, а також екологічних показників 

двигунів необхідно добитись оптимальних фізико-хімічних та експлуатаційних 

властивостей біопалива, особливо в‘язкісних показників та фракційного складу. 
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Постановка проблеми. Однією з найважливіших задач, що стоять перед 

технічним забезпечення агропромислового комплексу України є підвищення 

надійності та економічності  експлуатації мобільної сільськогосподарської тех-

ніки. Знос пар тертя і механізмів є основною причиною виникнення відмов аг-

регатів по точності і тому визначає, в основному, терміни напрацювання остан-

ніх. Так як позбутися зносів та інших небажаних проявів неможливо, то, ство-

рюючи надійні і довговічні вузли і агрегати мобільної техніки, необхідно, в пе-

ршу чергу, розробити методи, що забезпечують скорочення інтенсивності їх 

прояву. 

Основні матеріали досліджень. Із всіх видів руйнування поверхонь при 

терті, водневе зношування найбільше важко піддається вивченню, незважаючи 

на те, що воно виявляється у вузлах тертя машин різних галузей техніки й по 

широті прояву може бути порівнянне з абразивним зношуванням. Процеси, що 

відбуваються при водневому зношуванні, перебувають на стику таких галузей 

науки, як електрохімія, органічна хімія, каталіз, хімія полімерів і мастильних 

матеріалів, механохімія й інші. 

Водневе зношування залежить від концентрації водню в поверхневих ша-

рах деталей трибоспряжень. Він виділяється з матеріалів пар тертя або з навко-

лишнього середовища (мастильного матеріалу, палива, води й ін.) і прискорює 

зношування.  

В результаті аналізу літературних джерел  встановлено, що в поршневих 

кільцях двигуна Raba-Mann («Ікарус», Угорщина) в процесі експлуатації конце-

нтрація дифузійно-активного водню збільшується майже на порядок (з 1,30 х 

10
-5

 до 12,2 х 10
-5 

м
3
/кг).  

Встановлено також, що різні технологічні операції обробки поверхневих 

кілець різною мірою впливають на процеси їх наводнювання. 

Перші відомості про наводнювання поверхневих шарів при терті кочення 

з'явилися в 1963 році, коли були проведені дослідження впливу присутності во-

ди в мінеральній оливі на руйнування шарикопідшипників, виготовлених із 

звичайних сталей. Був виявлений механізм прискореного руйнування шарико-

підшипників, заснований на реалізації дифузії водню по вакансіях в високонап-
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руженій сталі і її зкрихчування. Цю гіпотезу перевіряли на чотирьохшариковій 

машині МАСТ-1 з мастильним матеріалом, що містить 6% тритієвої води висо-

кої активності. Експеримент показав, що в присутності води водень впроваджу-

ється в метал, що піддається поверхневому втомленому впливу. 

Непрямим підтвердженням впливу наводнювання на контактну втому є 

експерименти по з'ясуванню впливу поверхневої корозії на контактну міцність 

сталі ШХ15. Досліджували три партії кульок: без ознак корозії; з початковою 

корозією, що виникла при зануренні їх на 72 години в 3%-вий розчин кухонної 

солі; зі значною корозією, що з'явилася в результаті перебування кульок у коро-

зійній камері 15 діб при 100% -вій вологості і присутності в атмосфері камери 

домішок сірчанокислого газу (0,01 мг / л).  

В якості змащувального матеріалу використовували змащувальний мате-

ріал, що мав початкову температуру 18…20°С, потім він нагрівався до темпера-

тури 50...70°С. 

Встановлено, що наявність навіть невеликої корозії на металевих поверх-

нях, в умовах тертя кочення, при високих навантаженнях, різко призводить до 

появи втомних руйнувань. При значній корозії руйнування прискорюється в де-

сятки разів.  

Аналіз результатів експериментів свідчать, що в даному випадку мають 

значення два основних фактори: фактор наводнювання, в результаті якого під-

вищуються напруження в поверхневому шарі металу; фактор підвищення шор-

сткості поверхні, що тягне за собою збільшення контактних напружень. 

Для вузлів і агрегатів пар тертя сучасної мобільної техніки, особливо для 

важконавантажених підшипників, вирішальне значення мають результати дос-

ліджень з виявлення причин зниження опору втоми при коченні, обумовленого 

присутністю води в змащувальному матеріалі або біопаливі при експлуатації 

машин і механізмів, та розробки методів та засобів для запобіганню даних 

явищ. 

Висновки. В результаті проведення досліджень по оцінці впливу водне-

вого зносу на основні деталі пар тертя двигунів внутрішнього згоряння встано-

влено: 

1. Поверхневі мікротріщини, утворені в умовах контакту при коченні, ді-

ють як тонкі капіляри. Змащувальний матеріал заповнює ці капіляри, а розчи-

нена в ньому вода, конденсуючись в вершинах тріщин, утворює багату водою 

фазу. Циклічні напруги, сконцентровані у вершини тріщини, водна корозія і во-

дневе зкрихчування діють спільно, збільшуючи швидкість росту тріщини. Вода 

може призвести до утворення невеликих корозійних пошкоджень, які стають 

концентраторами напружень. 

2. Зменшити наводнювання пар тертя в результаті дії води при експлуата-

ції мобільної техніки можна застосувавши в підшипниках кочення режим вибі-

ркового переносу. У цьому випадку утворення на контактній поверхні тонкої 

мідної плівки запобігає проникненню води і водню в мікротріщини і може в 

значній мірі підвищити контактну міцність. 
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Постановка проблеми. Зрошувані землі в усьому світі є одним з голов-

них факторів забезпечення стабільності сільськогосподарського виробництва й 

продовольчої  безпеки. На більшості зрошуваних угідь використовують дощу-

вальні машини кругової дії. Ці машини являють собою водовідний трубопровід, 

встановлений на колісні опори, який обертається по колу навколо гідранта. По 

слідам опорних коліс дощувальної машини, утворюються колії. Вони створю-

ють значну перешкоду для роботи збиральних агрегатів.  

Основні матеріали досліджень. Продуктивність збирального агрегату 

визначається згідно виразу (1): 

                                Wз= 0,1BpVpτ ,                                             (1)  

де Bp - робоча  ширина захвату, м;  

     Vp – робоча швидкість, м; 

     τ – коефіціент використання часу зміни. 

 

Максимальна робоча швидкість комбайну (Vp max) обмежується його про-

пускною здатністю 

                      ,                                             (2) 

 

де gmax – пропускна здатність комбайну, (кг/с) 

     к – відношення маси соломи до маси зерна 

     h – врожайність, ц/га. 

Звідси максимально можлива технічна продуктивність Wmax (га/год) зерно-

збирального комбайну за його пропускною здатністю може бути виражена  

формулою: 

                       .                                           (3)  

 

Аналізуючи вираз (3), ми бачимо, що підвищити продуктивність зерноз-

бирального агрегату можливо тільки за рахунок τ: 

                               τ = Тр / Тзм ,                                                  (4) 
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де      Тзм –загальний час зміни;  

          Тр – основний час зміни, витрачений на корисну роботу агрегату. 

 

Традиційно збирання врожаю на зрошуваних полях відбувається прямолі-

нійно (гоновим способом). При багаторазовому перетині колій, часто виходять 

з ладу ходові системи та вузли збиральних машин, знижується рівномірність 

зрізу та забивається ріжучий апарат. За таких умов збільшуються такі показни-

ки: Тнм – час простоїв агрегату через технічні несправності машин; Тобс – три-

валість організаційно-технічного обслуговування агрегату в загінці, пов‘язана з 

очищенням робочих органів; Ттп – витрата часу на усунення технологічних по-

рушень робочого процесу в складових елементах агрегату (видалення землі з 

комбайну); Внаслідок ударів та коливань підвищується втомлюваність операто-

ра збирального агрегата, що впливає на його реакцію та вимагає додатковий час 

на відпочинок Твоп. 

Все це призводить до зменшення основного робочого часу зміни Тр, відпо-

відно зниження коефіцієнту використання часу зміни τ, а значить і продуктив-

ності агрегата. 

Для вирішення цих проблем пропонується рух збиральних агрегатів по ко-

лу. Комбайн працює по черзі на двох загінках. Кожна загінка обмежується ко-

лією дощувальної машини. Збиральний агрегат рухається вздовж колії, вико-

нуючи безпетльові повороти. Відстань між послідовними проходами 2Вр або 

3Вр. За таких умов довжина гону збільшується, а час на холості повороти Тпов 

– зменшується. 

Так як рух збирального агрегату відбувається по радіусу з мінімальною ві-

дстанню до колії, тому існує необхідність постійного контролю за рухом. Для 

виконання даної умови, пропонується використовувати навігаційні системи то-

чного автоводіння. Деякі навігаційні системи фірм «John Deere» та «Trimble» 

мають точність зони відхилення до 2 см. 

Висновки. Для підвищення продуктивності збирального агрегату на полі, 

зрошуваному машиною кругової дії, необхідно виконувати  наступні умови: 

1. рух збирального агрегату повинен відбуватися по розімкненому колу; 

2. поле розбивається на загінки, що обмежуються коліями від дощувальної ма-

шини; 

3. комбайн повинен працювати на двох суміжних загінках, виконуючи безпет-

льові повороти; 

4. використання автоматичного керування агрегату по заданій траєкторії. 
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Постановка проблеми. При виборі технології вирощування польової  

культури аграрії частіш за все керуються мінімальними витратами на поточний 

рік, але все частіше замислюються над необхідністю підбору технологічних 

операцій з позицій довгострокових вкладень. Саме такий підхід дає змогу 

отримувати стабільні врожаї на протязі багатьох років. Основні принципи ви-

бору технології вирощування польової культури базуються, в першу чергу, на 

всебічному аналізі й обліку природно-кліматичних та ґрунтових умов. При 

цьому слід взяти до уваги збереження та відтворення родючості ґрунту, мініма-

льний негативний вплив антропогенних та техногенних факторів на навколиш-

нє середовище. При вирощуванні будь-якої польової культури є наступні етапи: 

підготовка поля після попередника під сівбу, безпосередньо сівба, догляд за по-

сівами та збирання. Існуючі технології мають різну кількість операцій в основ-

ному через відмінності в обробітку ґрунту. А, як відомо, найбільші енергетичні 

витрати підчас вирощування будь-якої польової культури припадають саме на 

обробіток ґрунту. 
Ще однією з ключових проблем при вирощуванні польових культур, що 

впливають на кількість та якість врожаю, є забезпечення рослин вологою. Осо-
бливо гостро вона постає в південних регіонах України. Тому питання форму-
вання умов для максимального затримання вологи є актуальним. Одним з голо-
вних факторів, що впливають на властивості ґрунту щодо затримки вологи, є 
його структура. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Академік В.Р. Вільямс у своїх 
працях [1] наголошував, що ґрунт за своєю структурою може перебувати при-
наймні у двох протилежних станах: грудкуватому (структурному) і роздільно-
частинному (неструктурному). Перший з них – це пухкий шар грудочок діамет-
ром від 1 до 10 мм, які формуються за допомогою особливого «цементу», яким 
є гумус. У другому ж неструктурованому стані окремі частинки ґрунту, між 
якими немає жодного взаємозв‘язку, залягають суцільною масою на всю глиби-
ну орного горизонту. І гумусу тут практично немає. А якщо він і є, то зазвичай 
перебуває у так званому недіяльному стані. На його думку, оскільки, лише гру-
дкувата структура одночасно забезпечити рослини вологою й елементами жив-
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лення, то її слід постійно підтримувати в належному стані. Саме це твердження 
вченого є першим завданням рільництва [2]. 

З іншого боку, одним з головних показників, за яким можливо в польових 
умовах оцінити стан ґрунту є його щільність.  

Необхідність підтримання під час вегетації рослин оптимальної щільності 
ґрунту в орному й надорному горизонтах. Було встановлено, що якщо щільність 
ґрунту вище чи нижче оптимальної, то врожай всіх сільськогосподарських ку-
льтур знижується. Відповідно, до задач обробітку ґрунту відноситься не тільки 
розущільнення переущільнених ґрунтів, але й ущільнення пухких ґрунтів. Зна-
чення оптимальної щільності степової зони України для різних типів ґрунту й 
культур коливаються від 1,0 г/см

3
 до 1,3 г/см

3
 [3]. 

Мета досліджень. Розробити методику вибору технології вирощування 
польової культури за умов отримання максимальної рентабельності без шкоди 
для навколишнього середовища шляхом оптимального вибору технологічних 
операцій. 

Основна частина. Першим етапом при вирощуванні будь-якої польової 
культури за інтенсивною технологією є обробіток ґрунту після попередника. Як 
правило, проводиться поверхневий обробіток ґрунту лущильниками або диско-
вими боронами. Потім  виконують основний обробіток ґрунту. Якщо раніше 
питання щодо його необхідності вирішувалось однозначно, то зараз сільського-
сподарські виробники часто використовують тільки мінімальний обробіток 
ґрунту. Тому що головним критерієм вибору способу обробітку в сучасних 
умовах є, в першу чергу, витрати на його проведення. А як відомо, основний 
обробіток ґрунту – одна з найбільш енергоємних технологічних операцій при 
вирощуванні польової культури. Але існують чіткі критерії щодо його необхід-
ності. Так при визначенні необхідності проведення основного обробітку для 
кожного поля необхідно провести визначення коефіцієнту структурності повер-
хневого шару ґрунту (на глибину до 8…10 см). Якщо значення коефіцієнту 
структурності буде більшим ніж 0,76, тоді обов‘язково проведення полицевого 
обробітку ґрунту – оранки з передплужниками або з використанням ярусних 
плугів. При коефіцієнті структурності менше ніж 0,76, необхідність проведення 
глибокого обробітку ґрунту з оборотом пласту відпадає [3]. 

Натомість на перше місце виступає значення щільності ґрунту. В залеж-

ності від її значення в кожному ґрунтовому шарі обираємо вид обробітку. Так 

при підвищеній щільності  (більше ніж 1,39 г/см
3
 [2]) у поверхневому шарі 

(0..10 см) необхідно проводити його розущільнення дисковими знаряддями. 

Якщо маємо аналогічну ситуацію у шарі 10…20 см, працюємо плоскорізами, а 

при підвищеній щільності ґрунту у шарі 20…30 см необхідно використовувати 

глибокорозпушувачі. Можливий варіант підвищеної щільності у шарах 

8…10 см та 20…30 см. Тоді доцільно використовувати комбіновані знаряддя: 

глибокорозпушувачі з дисковими знаряддями. 
А за яких умов можливо повна відсутність обробітку ґрунту або застосу-

вання технології no-till? Тільки співпадіння двох показників в межах норми дає 
змогу переходити на вирощування польової культури без використання у тех-
нології її вирощування обробітку ґрунту. 
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Але існує ще одна проблема: вітрова та водна ерозія ґрунту. Одним з про-
стих факторів, що дозволяє зменшити їх вплив є рослинні рештки, що залиша-
ються після проходу комбайну. Але це унеможливлює проведення суцільного 
обробітку ґрунту. Компромісним рішенням є технологія strip-till. Саме смуго-
вий обробіток ґрунту дає змогу проводити розущільнення необхідних шарів та 
залишати на поверхні поля захисні куліси з рослинних рештків. 

Висновки.  
1. При виборі технології вирощування польової культури необхідно де-

тально вивчити особливості природно-кліматичних та ґрунтових умов 

даного регіону.  

2. Визначити коефіцієнт структурності поверхневого шару ґрунту. Про-

вести порівняння отриманого значення з еталонним, яке дорівнює 0,76, 

та прийняти рішення щодо необхідності проведення полицевого обро-

бітку ґрунту – оранки з передплужниками або з використанням ярус-

них плугів. 

3. Визначити щільність ґрунту у кожному шарі 0..10 см, 10…20 см, 

20…30 см. Порівняти її значення з оптимальним для рослин, що пла-

нується висівати та прийняти рішення про необхідність обробітку ґру-

нту. 

4. Провести коректування технологічної карти на вирощування польових 

культур з урахуванням отриманих результатів. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Однією з 

найбільш поширених культур у сівозміні на території півдня України сьогод-

ні є соняшник. Як правило, його попередником є озима пшениця. Традиційно 

соняшник вирощують за інтенсивною технологією, яка передбачає лущення 

стерні після попередника, осінній обробіток ґрунту з внесенням мінеральних 

добрив, ранньовесняне боронування, передпосівну культивацію та сівбу, до-

гляд за посівами та збирання. Але нині гостро постає питання збереження 

родючості ґрунтів. Основні причини її зниження – водна та вітрова ерозія. 

Тому аграрії переходять на вирощування соняшнику за нульовою технологі-

єю (no-till). Вона передбачає відсутність будь-якого обробітку грунту. Але 

через високу забур‘яненість та переущільненість полів, її використання 

стримується. Натомість компромісним варіантом є технологія strip-till. Вона 

передбачає обробіток ґрунту з осені смугами та дає можливість залишити ку-

ліси з рослинних рештків попередньої культури на полі. Натомість виникає 

проблема ранньовесняного боронування оброблених смуг. 

Підчас проведення ранньовесняного боронування та передпосівної ку-

льтивації необхідно обробляти тільки смуги, що були оброблені восени. Го-

ловна мета обробітку – збереження вологи шляхом руйнування кірки та зни-

щення бур‘янів. 

Найбільш близька за конструкцією є додаткова борона з пружинним 

зубом [1]. Її недоліком є той факт, що підвищити якість розпушування ґрунт 

можна лише при збільшені швидкості руху агрегату, але разом з тим, змен-

шиться глибина обробітку ґрунту, що призведе до нестабільності по глибині. 

Також аналогічне призначення має борона з сегментними робочими органа-

ми [2]. Її недоліком є те, що за робочий орган виконано на базі ріжучого сег-

менту, який призначений для ріжучого апарату жниварок. Також сама конс-

трукція рами є не досконалою та маломіцною, щоб працювати в важких умо-

вах південного регіону України. 

Мета досліджень. Розробити робоче знаряддя для ранньовесняного об-

робітку ґрунту при вирощуванні соняшнику за технологією strip-till при збере-

женні куліс попередників на полі. 
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Основна частина. Використання технології strip-till при вирощуванні 

соняшнику в умовах недостатнього зволоження обов‘язково потребує прове-

дення ранньовесняного обробітку ґрунту. Його основна мета – збереження 

вологи та знищення зародків бур‘янів. 

Було запропоновано конструкцію борони для смугового обробітку ґру-

нту (рис. 1), яка дозволить зберегти вологу в ранньовесняний період та забез-

печити відсутність бур‘янів у оброблених смугах. Технологічна схема за ная-

вності необроблених куліс представлена на рисунку 2. 

 
Рис. 1. – Борона для смугового  Рис. 2. – Технологічна схема 

обробітку           роботи борони 

 

Висновки. При проведені обробітку смуг необхідно забезпечити їх чіт-

кі межі та виконання агротехнологічних вимог щодо обробітку ґрунту. Обид-

ві умови виконуються при застосуванні запропонованої конструкції. 
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