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СЕКЦIЯ 2. Iновіційний розвиток галузі тваринніцтва  

ЕКСТРУДАТ СОЇ – ПЕРСПЕКТИНИЙ БІЛКОВО-ЖИРОВИЙ 
КОРМ ДЛЯ ДІЙНИХ КОРІВ

Первомайський Д.Б.,
Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент Берестова Л.Є.

Луганський національний аграрний університет

Організація годівлі високопродуктивних корів з удоєм 4-6 тисяч і 
більше кілограмів молока за рік згідно з деталізованими нормами  як в Україні, 
так і в зоні Лісостепу зокрема, є проблемними. Зокрема, надто важко забез-
печити в раціонах лактуючих корів необхідні рівні енергії, протеїну, жиру і 
біологічно активних речовин. Особливі труднощі пов’язані з підвищенням 
концентрації обмінної енергії і поживних речовин в одиниці  корму – в 1 кг 
сухої речовини раціону. 

У цьому зв’язку надзвичайно важливе значення має використання в 
годівлі високопродуктивних корів сої, яка дасть можливість поповнити неста-
чу загального рівня енергії, протеїну і жиру в їх раціонах. 

За біологічною цінністю перед соєю поступаються усі продовольчі і 
кормові культури – у ній міститься 37-48% білка з усіма незамінними кислота-
ми, більше 20% жиру, 23-26% крохмалю, ряд важливих вітамінів і ферментів, 
мінеральні солі кальцію, магнію, калію, фосфору [1,2].

Зважаючи на вміст у сої антипоживних термолабільних речовин, її 
піддають різним способам теплової обробки, одним з яких є екструзія. З од-
ного боку, екструдування зерна сої із застосуванням спеціальної приставки 
дозволяє поряд з інактивацією інгібуючих речовин відбирати з нього частку 
олії, а з другого – покращувати використання в організмі корів безазотистих 
екстрактивних речовин. 

Окрім цього, екструзія підвищує перетравність протеїну, що, в свою 
чергу, сприяє підвищенню молочної продуктивності та покращує хімічний 
склад молока.

При дачі тваринам екструдованого корму різко знижується розщеплення 
білка в рубці, що покращує амінокислотний склад кормових мас (хімусу) в 
тонкому відділі кишечника і одночасно знижує утворення аміаку. Це сприяє 
значному утриманню додаткового азоту в організмі корів і отже, додаткового 
білкового синтезу (молока і м’яса) [3,4].

Введення екструдованих кормів в раціони молочних корів, особливо 
високопродуктивних, з їх підвищеним обміном речовин, зменшує пробле-
ми дисфункції рубця (ацидоз, румінов, паракератоз, кульгавість), пов’язані з 
традиційним споживанням концентратів з високим рівнем крохмалю, при цьо-
му покращує енергонасиченість раціону і підвищує вміст білка [6].

Господарствам, які самі вирощують сою, доцільніше для годівлі дійних 
корів використовувати екструдат. Водночас на місці буде використовуватись деше-

УДК 636.2:636.086.3
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ве кормове зерно власного виробництва та у меншій мірі або й зовсім не застосо-
вуватимуться дорогі комбікорми. Тому будуть здешевлюватись раціони, а, значить, 
знижуватиметься собівартість і зростатиме конкурентоспроможність молока [5].

ЛІТЕРАТУРА.
1. Трончук І.С. / І.С Трончук І.С., П.А Поліщук // Экструдаты гороха и 

сои врационах / Свиноводство.- 1983. -№2.-С.10.
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ния. -2014. -№ 6. -С. 8-9.
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зерна сои при приготовлении кормов / В.Ю. Фролов, Н.Ю. Сарбатова, О.В. 
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молочна продуктивність корів при використанні “захищеного” соєвого шроту 
в раціонах // Вісник ЛДАУ. Агрономія. – 2001. -№5. – С. 539-545.

УДК 636.22.28

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ  
ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ

Козорєзов Е. І.
Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент Берестова Л.Є.

Луганський національний аграрний університет

Приблизно третина світового виробництва зерна всіх зернових складає 
кукурудза. [1, 3]. Але яку кукурудзу краще використовувати в годівлі ВРХ точкі 
над «і» ще не раставлені. Наукою і практикою сільськогосподарського вироб-
ництва розроблено та апробовано кілька способів зберігання вологого зерна 
кукурудзи: заготівля вологого подрібненого і плющеного зерна в траншеях чи 
полімерних рукавах, цілого в засіках чи критих токах, цілого в «біг-бегах» з 
використанням консервантів, а також у вакуумному середовищі [2, 5]. 

На нинішньому етапі розвитку АПК країни велике значення мають 
енергоощадні технології в кормовиробництві, економія ресурсів, підвищення 
ефективності продуктивної віддачі кормів як одного з важливих факторів 
інтенсифікації тваринництва. [4].

Такою є технологія консервування вологого зерна в біг-бегах, розробле-
на в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН [6].

Така технологія ґрунтується на принципі герметичного зберігання. 
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Герметичне зберігання – це усунення кисню в мішку для дезактивації ко-
мах, шкідників і грибків. Під час респіраторних процесів мікроорганізмами 
споживається кисень (О2) і виробляється вуглекислий газ (СО2). Внаслідок 
цього мікроклімат всередині полімерного мішка змінюється і стає несприят-
ливим для розвитку шкідників. А оскільки герметичність мішка запобігає по-
траплянню повітря, цей ефект, обумовлений зміненою атмосферою з низьким 
вмістом кисню і високою концентрацією вуглекислого газу, гарантує збережен-
ня зерна протягом усього періоду зберігання.

Завдяки такому консервуванню вологого зерна в біг-бегах досягається:
• висока якість одержуваних кормів;
• низькі інвестиційні витрати;
• мінімізація псування і висока продуктивність;
• відсутність втрат сировини;
• мобільність і гнучкість технології пакування;
• ефективна експлуатація місць зберігання;
• немає необхідності в транспортуванні врожаю до елеватора;
• економія витрат на будову стаціонарних зерносховищ;
• продаж зерна на максимумі цін в будь-який час.

ЛІТЕРАТУРА
1.Хранение зерна / Пер. с англ. В. И. Дашевского [и др.]; Под ред. и с 

предисл. Н. П. Козьминой. – М.: Колос, 1975. – 424 с.
 2. Хранение зерна и зерновых продуктов / Пер. с англ. В. И. Дашевско-

го, Г. А. Закладного; Предисл. Л. А. Трисвятского. – М.: Колос, 1978. – 472 с. 
3. Боуманс Г. Эффективная обработка и хранение зерна / Г. Боуманс; 

Пер. с англ. В. И. Дашевского. – М.: Агропромиздат, 1991. – 608 с. 
4. Кирпа Н. Я. Хранение зерна и факторы его долговечности / Н. Я. Кир-

па // Хранение и переработка зерна. – Днепропетровск, 2008. – № 3 (105). – С. 
31–33. 

5. Кирпа М. Я. Зберігання зерна в металевих сховищах / М. Я. Кирпа 
// Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2008. – № 
1. – С. 23–26. 

6. Кирпа М. Я. Зберігання зерна – стан і перспектива розвитку в зв’язку 
зі збільшенням обсягів виробництва зерна в Україні / М. Я. Кирпа // Бюл. Ін-ту 
сіл. госп-ва НААН України. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1. – С. 9–14.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОБИЛ МАТОЧНИХ РОДИН 
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ

Павловський С. С.
Науковий керівник: доктор с.-г. наук Шабля В.П.
Луганський національний аграрний університет

Матеріалом для досліджень слугувала база даних, створена за 
матеріалами первинного племінного обліку, результатами експертної оцінки 
сучасного племінного складу новоолександрівської ваговозної породи на базі 
філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України». 
Належність до маточних родин і гнізд здійснювали методом сімейного аналізу 
на основі побудови родоводів. Характеристику поголів’я кобил здійснювали за 
показниками комплексу селекційних ознак: типом та екстер’єром, промірами, 
індексами будови тіла, репродуктивною функцією.

Найбільша кількість кобил маточного складу Новоолександрівського 
кінного заводу (на 1.01.2018 року) нараховується у маточних родинах: (0923) 
Тунгуски (n=8), (06) Брусніки (n=4), (1147) Кальоної (n=4), 47 Геральдики 
(n=3) та (1902) Лави (n=3).

Встановлено, що найвищу висоту в холці мають кобили, що належать 
до родин: (1902) Лави (157,5±0,50 см), (06) Брусніки (156,5±2,75 см), (255) Бе-
рьози (156,5±1,50 см). Найбільшою довжиною тулуба характеризуються ко-
били родин: (1902) Лави (170,0±2,00 см), 47 Геральдики (169,0±0,58 см), (06) 
Брусніки (167,0±2,12 см) та (028) Коварної (167,0±1,00 см). При цьому усі ко-
били мали подовжений формат тулуба (коса довжина тулуба перевищувала ви-
соту в холці на 10-13 см, в середньому – на 11,5 см, що відповідає вимогам до 
типу коней новоолександрівської ваговозної породи. Найбільшим обхватом гру-
дей вирізнялися кобили з родин: (028) Коварної (214,0±4,00 см), (06) Брусніки 
(211,0±4,97 см), (1902) Лави (211,0±4,00 см). Найбільший обхват п’ястка мали 
кобили родин (1147) Кальоної (22,0±0,20 см) і (1902) Лави (21,8±0,25 см). За 
мінімальними показниками промірів усі кобили перевищували максимальні бали 
згідно з інструкцією з бонітування кобил новоолександрівської ваговозної породи.

За індексом формату усі кобили характеризуються подовженістю ту-
лубу (>100 %), що відповідає типу породи. Найбільшим індексом формату 
відзначаються кобили маточних родин (791) Праги (110,6 %), (028) Коварної 
(108,9 %), 47 Геральдики (108,3 %). Найкоротшим форматом вирізняються ко-
били родин (1147) Кальоної (106,1 %) і (255) Берьози (106,4 %).

За індексом масивності кобили усіх маточних родин переважають вимо-
ги до коней ваговозного типу (125-130 %). Найбільш (занадто) масивними ви-
явилися кобили маточної родини (028) Коварної (139,4 %). Найменш масивні 
– кобили маточних родин (791) Праги (128,5 %) і (1338) Ліпки (130,4 %).

Розрахунок індексу компактності свідчить про відмінну розвиненість 
грудної клітини кобил усіх маточних родин. Найкращим співвідношенням 
обхвату грудей і довжини тулубу характеризуються кобили з маточних родин 
(028) Коварної (128,1 %), (06) Брусніки (126,3 %) і (255) Берьози (125,5 %).

За індексом костистості найкращі показники притаманні кобилам 

УДК 636.15.082.32
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з маточних родин (1338) Ліпки (14,2 %), (1147) Кальоної (14,1 %), (0919) 
Тоги (14,1 %) і (028) Коварної (14,0 %). Решта кобил і середній показник по 
кінному заводу (13,9 %) виявилися нижчими за вимоги до коней ваговозних 
порід (14-16 %). Відповідно, у кобил високий індекс завантаженості п’ястка 
– 30,6 одиниць живої маси.

Найбільшим індексом живої маси, що характеризує загальний розвиток 
коней, вирізняються кобили маточних родин (0919) Тоги (3,48), (1902) Лави 
(3,39) і (1338) Ліпки (3,31).

Загальний аналіз індексів будови тіла дає змогу зробити висновок, що 
кобили усіх маточних родин мають відмінний розвиток, відповідають бажано-
му типу, разом із тим вони занадто масивні і перевантажені за обхватом грудей, 
що може негативно впливати на кінцівки.

Аналіз результатів бонітування дає змогу віднести усіх кобил кінного за-
воду до класу «еліта». Найвищими балами за походження оцінені кобили маточ-
них родин (0923) Тунгуски, (06) Брусніки, (1147) Кальоної і 47 За типовістю май-
же усі кобили оцінені однаково – по 8,0 балів (окрім 1 кобили з родини Кальної, 
оціненої у 7,0 балів). Кращі оцінки за екстер’єр отримали кобили маточних ро-
дин: (0919) Тоги (9,0 бал.), (1902) Лави, (255) Берьози і (1338) Ліпки (по 8,0 бал.).

З усіх кобил за якістю потомства оцінено 19 голів (65,5 %). Найбільшу 
оцінку за якість потомства мають кобили маточних родин (06) Брусніки (8,33 
бал.), (1147) Кальоної і 47 Геральдики, (1902) Лави і (1338) Ліпки (по 8,0 бал. в 
середньому). Найвищу оцінку за якість потомства мають кобили маточної роди-
ни (06) Брусніки, від яких одержано 5 лошат, що включені до відтворювального 
складу, у тому числі – жеребець-плідник Бонапарт 6.

За комплексом селекційних ознак найвище оцінені маточні родини: 
(1902) Лави, (1147) Кальоної, (06) Брусніки і (255) Берьози.

Вихід лошат у кобил маточних родин коливається у межах 71,4-100,0 
%, в середньому по Новоолександрівському кінному заводу цей показник 
становить – 88,1 %, при вимогах програми селекції – 86,0 % [1]. Найвищими 
показниками відтворення характеризуються маточні родини: 47 Геральдики, 
(0919) Тоги, (1147) Кальної, (1902) Лави. Найвищій рівень прохолостів у кобил 
маточних родин: (0923) Тунгуски, (028) Коварної, (1902) Лави. Найбільший 
відсоток абортів, слабо- та мертвонароджених лошат – в маточних родинах: 
(0923) Тунгуски, (06) Брусніки, (028) Коварної.

Таким чином встановлено, що представниці маточних родин 
новоолександрівської ваговозної породи в умовах філії «Новоолександрівський 
кінний завод № 64» ДП «Конярство України» досить подібні за комплек-
сом селекційних ознак. Це свідчить про сталий рівень племінної роботи і 
консолідованість поголів’я.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Програма селекції коней новоолександрівської ваговозної породи до 

2020 року [Волков Д. А., Лютих С. В., Россоха В. І, Тур Г. М., Бровко О.В.]; ред. 
І. В.Ткачової. Харків: Інститут тваринництва НААН, 2014. 56 с.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ОВЕЦЬ РІЗНОГО ТИПУ НАРОДЖЕННЯ
Плосконос О.Г

Науковий керівник :кандидат с.г. наук, доцент Золотарьова С.А.
Луганський національний аграрний університет

З підвищенням плодючості маток пов’язані не тільки збільшення ви-
робництва баранини, але і зниження її собівартості. Це обумовлено тим, що 
при вирощуванні маткою двох ягнят споживання перетравних поживних ре-
човин кормів у розрахунку на 1 кг маси туші на24-31% менше, ніж у маток з 
ягнятами-одинаками. [1]

Багаторічні досліди питання збільшення відтворювальної здатності 
овець встановили, що збільшити вихід товарного молодняку можна багать-
ма способами, але найбільш ефективної віддачі від овець можна добитися 
лише шляхом складного поєднання різних селекційно-технологічних мето-
дик та заходів.

З підвищенням плодючості маток пов’язані не тільки збільшення ви-
робництва баранини, але і зниження її собівартості. Це обумовлено тим, що 
при вирощуванні маткою двох ягнят споживання перетравних поживних ре-
човин кормів у розрахунку на 1 кг маси туші на24-31% менше, ніж у маток з 
ягнятами-одинаками. [1]

До найбільш поширених з них можна віднести: інтенсивне виро-
щування молодняку і раннє використання ярок та баранців у відтворенні, 
що дозволяє зменшити генераційний інтервал та збільшити строк корис-
ного використання овець,  схрещування з скороспілими, багатоплідними 
та поліестричними породами, яке дозволяє швидко (за декілька поколінь) 
додати бажані ознаки в генофонд породи, що поліпшується, селекція на 
багатоплідність, поліестричність та добрі материнські якості всередині на-
явних порід  та різні методики інтенсифікації використання  маток, щоб 
вони могли за рахунок зменшення інтервалу між окотами давати 3 ягніння 
за два роки.

 Встановлено, що раннє використання молодняку у відтворенні 
може негативно вплинути на подальшу продуктивність, якщо при цьому 
було задіяно занадто молодих, недорозвинених ярок. Але, за даними бага-
тьох дослідників, за умови досягнення середньої живої маси в межах 30-35 
кілограмів та добрих кондицій вгодованості, негативний вплив використання 
7-12 місячних ярок у відтворенні нівелюється.

Раннє використання ярок у відтворенні стада, за умови досягнення 
цими ярками на час перших проявів статевої охоти живої маси 30-35 кг, не 
призводить до погіршення подальшої продуктивності та бонітувального класу 
цих тварин, тому його можна рекомендувати  для використання у племінних 
господарствах. Крім цього, раннє використання ярок у відтворенні дає змогу 
отримати на один-два роки раніше перевірених за якістю нащадків вівцематок, 
які коштують значно дорожче у порівнянні з не перевіреними, та суттєво 
зменшити генераційний інтервал, що позитивно вплине на селекційну роботу. 

УДК 636.32/.38.083
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Вовнова продуктивність маток раннього віку використання у відтворенні 
на першу стрижку поступається продуктивності ровесниць, що були задіяні у 
відтворенні за традиційними схемами, але, оскільки на даний момент вартість 
реалізованих на м’ясо ягнят, що можуть бути отримані від раннього введення у 
відтворення стада молодих ярок в багато разів вища від вартості недоотриманої 
від цих тварин вовни, цією різницею можна знехтувати. Пізньостиглість ярок, 
що проявляють ознаки статевої зрілості й запліднюються лише на другий-
третій рік, в умовах інтенсивної технології виробництва баранини є небажа-
ною ознакою, яка призводить до збільшення непродуктивного періоду і зайвих 
витрат, тому таких тварин треба вибраковувати.

Велика мінливість плодючості овець різних порід обумовлена як ге-
нетичними, так і  паратиповими факторами. Одним з методів підвищення 
плодючості овець є відбір за типом народження, тобто пряма селекція на 
підвищення плодючості овець. Цьому питанню багато уваги [1].Нами було 
вивчено продуктивні якості овець породи прекос у ДПДГ «Гонтарівка» 
Харківської області в залежності від типу народження. Вивчення показників 
відтворення у маток породи прекос , народжених у числі одинаків та двієн, 
показало перевагу по показниками багатоплідності маток, народжених в оди-
наках. Так, матки, що походять з одностатевих двійнят, перевершують по 
плодючості різностатевих ровесниць в середньому на 4,0%. Зазначена пере-
вага проявляється при першому ягнінні, а це має велике практичне значення. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.Ерохин, А.С. Продуктивность овец куйбышевской породы разного 

пола и типа рождения/ А.С. Ерохин// Овцы, козы, шерстяное дело. – 2014. – 
№1. –  С. 35-36.

УДК 636.933.2.082:

ВПЛИВ ВІКУ РЕПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА 
ЯКІСТЬ ПОТОМСТВА ОВЕЦЬ

Рибалкіна О.С.
Науковий керівник:кандидат с.-. наук, доцент Золотарьова С.А.

Луганський національний аграрний університет

Серед смушкових порід, яких нині розводять в Україні найціннішою 
визнана каракульська (із 2009 року асканійська каракульська) порода. Від 
тварин цієї породи, окрім смушкової продукції, одержують цінні овчини зі 
стійким хутром для пошиття кожухів, грубу вовну з високими технологічними 
властивостями та цінне дієтичне м’ясо.

За оптимальних умов годівлі й утримання вівцематки мають високу 
молочність. Від однієї вівцематки одержують близько 40 кг товарного молока 
жирністю 6–8 %. 
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За останні роки поголів’я смушкових овець різко скоротилося. 
Інтенсифікація відтворення й підвищення плодючості тварин має першочерго-
ве значення. Одна з причин різкого скорочення чисельності овець на Україні є 
низька конкурентноспроможність галузі. Низька закупівельна ціна на вовну та 
баранину не дозволяють більшості господарств покривати витрати на утриман-
ня поголів’я, збільшення його чисельності, відбивають бажання господарників 
займатися якісним покращенням гуртів. Не є виключенням й господарства, у 
яких утримують овець смушкового напрямку продуктивності - каракульської 
та сокільської порід. 

Основною продукцією смушкових порід овець є смушки, які характе-
ризуються такими основними показниками як: тип, форма, довжина, розмір 
завитка, його щільність, густота, малюнок, блиск, шовковистість, забарвлення. 

Тип завитка – генетично обумовлена ознака, прояв якої  значною 
мірою залежить від активності генів, яка у свою чергу обумовлюється умо-
вами зовнішнього середовища та обміном речовин в організмі матері. Отже, 
на якість смушка значно більше впливає генотип матері ніж батька та умови її 
утримання й годівлі, особливо годівля в останній період суягності [1, 2].

На формування смушкових якостей ягнят суттєво впливає вік батьків. 
Вік матерів впливає на довжину волосяного покрову ягнят при народженні. 
Так, за однакових умов годівлі матерів, приплід, одержаний від матерів 
1–5-річного віку, має коротший волосяний покрив ніж від матерів 6–10-річного 
віку. Цей вплив полягає в різній реакції на певні кормові умови, що зумовлює 
вплив на розвиток плоду і формування шкірно-волосяного покриву, особливо 
в другу половину суягності. Шкурки ягнят, одержаних від маток середнього 
виробничого віку, відрізняються значною кількістю найбільш цінних жакетних 
смушкових груп і помірним співвідношенням менш цінних товстоміздрових 
груп у першосортному каракулі, а одержаних від вівцематок старше 6-років – 
за всіма сортовими показниками поступаються шкуркам ягнят, одержаних від 
першоокоток і середньозавиткових маток [3, 4, 5, ]. 

При високій плодючості вівцематок створюються передумови для 
підвищення ефективності виробництва продукції, які залежать від розведен-
ня високопродуктивних тварин, правильного і раціонального використання їх 
біологічних особливостей та впровадження інноваційних технологій [6, 7, 8].

Отже на формування і розвиток продуктивних якостей овець впливає 
багато чинників, серед яких генотип, умови зовнішнього середовища, вік і 
конституціональні особливості батьківських пар мають вирішальне значен-
ня. Поліпшення якості смушків і виробництво високосортних смушків можна 
значно підвищити за рахунок подовження віку продуктивного використання 
вівцематок.

ЛИТЕРАТУРА
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УДК 636.2.082/083

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА.
Фомочкіна А.В., Томулець А.Д.

Науковий керівник :доктор с.-г  наук  Шабля В.П.
Луганський національний аграрний університет

У сучасних умовах висуваються різні концепції швидкого вирішення 
проблеми збільшення виробництва молока, які зводяться по суті, до трьох 
пропозицій: виведення нових високопродуктивних порід на основі місцевої 
худоби; підвищення продуктивності існуючих вітчизняних порід великої 
рогатої худоби за рахунок покращення годівлі та удосконалення технологій 
кормовиробництва; широке використання світового генофонду тварин мо-
лочних порід. Виведення високопродуктивних вітчизняних молочних порід, 
типів, ліній, безумовно, – найнадійніший і правильний шлях, проте навіть за 
використання сучасних біотехнологічних прийомів (штучне осіменіння, пере-
садка ембріонів, генна інженерія) він розрахований на практичний результат 
у  далекій перспективі. Імпорт високопродуктивних тварин є досить затрат-
ним. У зв’язку з цим необхідно визначити шляхи оптимального використан-
ня наявного генетичного потенціалу вітчизняної молочної худоби на основі 
сучасних технологій. Підвищення ефективності селекції молочної худоби 
забезпечується шляхом встановлення закономірностей розвитку господарськи 
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корисних ознак під впливом гено- та паратипових чинників з тим, щоб врахо-
вувати їх при подальшому проведенні добору та підбору тварин. Спадковість 
забезпечує формування фенотипу на всіх стадіях онтогенезу в межах 10,33–
48,52%, а вирішальними паратиповими факторами, від яких залежить досяг-
нення твариною певного рівня продуктивності є умови вирощування та режим 
використання.

Врахування досліджених параметрів сприятиме підвищенню тривалості 
й ефективності продуктивного довголіття корів та рентабельності галузі мо-
лочного скотарства.

Надій корів за досліджувані десять лактацій коливався від 3728,2 до 
4643,5 кг. На формування молочної продуктивності тварин значний вплив мала 
інтенсивність їх росту у період вирощування та проміри тіла у період першої 
лактації. Найвищими надоями характеризувалися тварини, у яких вік першого 
осіменіння та першого отелення не перевищував відповідно 16 та 25 місяців, 
а тривалість сухостійного періоду становила 51–60, сервіс-періоду – 101–120 
і міжотельного періоду – 391–415 днів. Корови стада характеризувалися неви-
сокими показниками тривалості продуктивного використання – 1283,4 дня або 
3,0  лактації.  У  середньому  за 1445 днів лактування від них отримано 14304,8 
кг молока або 543,5 кг молочного жиру.

УДК 664

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ.

Скрипнік Станіслав Андрійович, Клісенко Марк Юрійович
Науковий керівник :кандидат с.г. наук , доцент Василець В.Г.

Луганський національний аграрний університет

Стратегія підвищення якості харчової продукції орієнтована на забез-
печення повноцінного харчування, профілактику захворювань, збільшення 
тривалості і підвищення якості життя населення, стимулювання розвитку вироб-
ництва та обігу на ринку харчової продукції належної якості.  В даний час раціон 
харчування характеризується надмірним споживанням жирів тваринного поход-
ження і легко засвоюваних вуглеводів, і в той же час для більшості населення він 
істотно дефіцитний щодо поліненасичених жирних кислот (омега-3 і омега-6), 
розчинних і нерозчинних харчових волокон (інулін,  пектин, камеді, слизу, целю-
лоза і ін.). Відомо, що високе споживання тваринних жирів призводить не тільки 
до збільшення надлишкової маси тіла та ожиріння, але також збільшує ризик 
розвитку діабету, захворювань серцево-судинної системи та ін. [1]

Доцільним в області здорового харчування є збільшення частки ви-
робництва молочних і м’ясних продуктів з пониженим вмістом жиру (до 
20 - 30 відсотків загального обсягу виробництва), щ сприятиме зниженню 
поширеності ожиріння і гіпертонічної хвороби серед населення.  Проведен-
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ня наукових досліджень в цьому напрямку становить практичний інтерес для 
виробництва спеціалізованої харчової продукції, в тому числі дієтичного та 
лікувально-профілактичного харчування, і відкриває широкі перспективи для 
розвитку нового сегмента ринку.

Серед населення підвищеним попитом продуктів належать м’ясні та 
м’ясовмісні паштети.  Цю категорію м’ясних продуктів відрізняє характерна 
консистенція за рахунок введення в рецептуру значної кількості жирової сиро-
вини (жирна свинина, свинячий шпик і ін.).  Зниження вмісту жиру негативно 
відбивається як на смакових характеристиках, так і на консистенції паштетів.  
У зв’язку з цим, представляється актуальною задача зниження кількості жиру 
в паштетних продуктах зі збереженням структурно-механічних і органолеп-
тичних характеристик шляхом введення м’ясної сировини з низьким вмістом 
жиру, рослинних олій, а також емульсій або жирових композицій емульсійного 
типу, стабілізованих гідроколоїдами.  Як стабілізатор емульсії може бути реко-
мендований інулін, здатний імітувати присутність жиру в знежирених продук-
тах, покращуючи їх текстуру і органолептичні характеристики, наближаючи ці 
показники до продуктів нормальної жирності. У харчовій промисловості інулін 
використовується не тільки як технологічний інгредієнт, але і як джерело хар-
чових волокон в продуктах функціонального і дієтичного профілактичного 
харчування.

Показано доцільність використання рецептури та технології виробницт-
ва паштетів зниженої калорійності з включенням 25 % гетерогенної жирової 
композициї, що містить полісахариди, суміш рослинних олій і ефіроолійні ек-
стракти золотарника канадського і змійоголовника молдавського.  Виявлено 
позитивний вплив на збалансованість жирних кислот НЖК : МНЖК : ПНЖК 
= 37: 54: 9;  ω-3: ω-6 = 1 : 6; зниження калорійності, підвищення ступеня 
перетравності готового продукту. 

УДК 623.2.085

ВПЛИВ ГОДІВЛІ НА РОБОЧІ ЯКОСТІ СЛУЖБОВИХ СОБАК.
Паначевна Ольга Сергіївна

Луганський національний аграрний університет

Підвищена увага до діяльності кінологічних підрозділів, а отже - і до 
умов утримання, годівлі та практичного використання службових собак обумов-
лено, перш за все, особливостями змін, що відбуваються в навколишньому світі .

 Накопичений досвід роботи зі службовими собаками свідчить, що від їх 
фізіологічного стану, робочих якостей, безпосередньо пов’язаних з розведенням, 
утриманням та збереженням тварин, багато в чому залежить успішне вирішення 
завдань, що стоять перед органами державної влади по забезпеченню безпеки.  
При цьому одним з найважливіших елементів утримання службових собак є їх 
годівля.
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 Питання годування службових собак регламентовані нормативними 
правовими актами.  Годування службових тварин здійснюється як натураль-
ними продуктами, так і сухими повнораціонними кормами, причому на-
туральними продуктами годується лише 19,2% собак, при цьому визначені 
кількісні показники продуктів або сухих кормів - в залежності від ваги твари-
ни - і калорійність сухого корму, складова 340 - 430  кілокалорій на 100 грамів 
повнораціонного корму, однак ніяких вимог до якісно-кількісниго складу 
нутрієнтів, що входять до складу сухих кормів, ні в одному з проаналізованих 
нормативних актів не відмічено.

 Оскільки службові собаки постійно знаходяться в стані підвищених 
фізичних і емоційних навантажень, відчуваючи вплив різних стрессоутворю-
ючих чинників, дотримання балансу нутрієнтів в сухих кормах є важливою 
умовою безвідмовності роботи собак в будь-яких можливих ситуаціях.

Встановлено, фактичне вміст поживних речовин в сухих повнораціонних 
кормах для службових собак, істотно відрізняється від паспортних даних ви-
робника в%: по енергії (ккал / 100 г) - «Royal canin 4300» - 91,4;  «Dog chow» - 
94,3;  по сирому протеїну, відповідно, 106,3;  113,8;  по сирому жиру - 85,0;  84,2.  
Норми введення ліпідів перевищують потребу службових собак в 2,5 - 4,0 рази.

 Тому рекомендовано при виконанні службовими собаками спеціальних 
завдань в умовах високогір’я, лісистій місцевості, місцях великого скупчення 
людей, інтенсивного скупчення транспорту, загазованості повітря, шуму та ін. 
Додатково включати в раціон енергетичні та мінерально вітамінні добавки по 
50-100 г / гол на добу. 

УДК 664
CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА

Парфьонов Генадій Генадійович, Кучерова Тетяна Юріївна,  
Рудь Софія Костянтинівна.

Науковий керівник :доктор с.г. наук Шабля В.П.
Луганський національний аграрний університет

У зв’язку з несприятливою екологічною обстановкою і зростаючим 
рівнем стресів пріоритетним напрямком розвитку молочної промисловості є 
розширення асортименту продуктів з функціональними властивостями.

Однією з перспективних тенденцій відноситься розробка технологій 
ферментованих молочних продуктів, що мають пробіотичні властивості. Як 
пробіотичні мікроорганізми найбільшого поширення набули біфідобактерії, 
так як вони є основою нормальної кишкової мікрофлори здорової людини.  Од-
нак, використання пробіотичної мікрофлори в якості заквасок має ряд виробни-
чих труднощів, пов’язаних з їх низькою швидкістю росту і кислотоутворення в 
молоці.  З метою інтенсифікації молочнокислого процесу при виробництві фер-
ментованих продуктів показані селекція штамів біфідобактерій з підвищеною 
активністю розвитку в молоці або використання спеціально підібраних 
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стимуляторів їх росту, які не впливають на властивості кінцевого продукту.  У 
якості стимулюючих речовин можливе застосування мінеральних елементів, 
необхідних для нормального розвитку мікроорганізмів, так як вони не виро-
бляються бактеріями і повинні надходити в клітину з живильного середови-
ща.  Вміст мінеральних елементів в молоці, як середовищі для культивування 
біфідобактерій, залежить від багатьох факторів, основними з яких є склад кор-
мового раціону і період лактації тварин.

Для отримання сировмісних продуктів з пробіотичноми властивостями 
використовувати запропоновані технологіні підходи: 

З метою стимулювання розвитку пробіотичної мікрофлори збагачувати 
знежирене молока композицією мінеральних компонентів.

У якості заквасок мікрофлори використовувати полікомпонентну 
закваску, яка містить біфідобакетріі, лактокккі і ацидофільну паличку в 
співвідношенні 3,5: 1: 0,5.  Закваска вноситься в кількості 5% до обсягу 
заквашує молочної основи.

Для підвищення біологічної цінності продукту передбачається вико-
ристання наноконцентрата сирної сироватки, а для поліпшення смакових 
якостей невзбитого продукту пропонується використання плодово ягідних 
наповнювачів (обліпихи, журавлини, брусниці протертих з цукром) в кількості 
18-20% від загального обсягу продукту.

 При виробництві аерованого продукту, з метою збереження повітряної 
консистенції протягом усього терміну зберігання, передбачається використан-
ня стабілізатора пектінола в кількості від 0,7 до 1%.

УДК 636
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

УТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ПТИЦІ. 
Румянцева В.В., Лахно В.В.

Науковий керівник: кандидат с.г. наук Золотарьова С.А.
Луганський національний аграрний університет

В даний час перед птахівниками стоять два головних завдання – 
збільшити продуктивність та зменшити собівартість продукції. У формуванні 
продуктивності птиці основну роль відіграє збалансована годівля – птиця має 
отримувати необхідну кількість поживних і біологічно активних речовин, серед 
яких важливе місце займає протеїнове та амінокислотне живлення. Одним із 
шляхів розширення кормової бази є використання нетрадиційних компонентів, 
особливо з огляду на постійне зростання площ посівів зернових культур більш 
стійких до кліматичних змін, які відбуваються зараз не лише у світі, а і в 
Україні. Однією з перспективних зернових культур є гібрид пшениці і жита – 
тритикале. За врожайністю, рівнем обмінної енергії і незамінних амінокислот 
тритикале перевершує жито і не поступається пшениці, стійке до найбільш 
небезпечних захворювань і шкідників. Однак присутність в тритикале таких 
антипоживних речовин, як некрохмалисті полісахариди, алкілрезорціноли, 
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інгібітори трипсину, в значній мірі знижують біологічну цінність цієї культури. 
З метою розширення кормової бази за рахунок використання 

нетрадиційних кормових компонентів для поліпшення показників вирощування 
племінної птиці, підвищення несучості, інкубаційних якостей яєць та зменшен-
ня витрат на їх виробництво, співробітниками ДДСП НААН рекомендується 
використовувати тритикале (до 36 %) замість пшениці у складі комбікормів: - 
для ремонтного молодняку – при додатковому введенні до раціону з тирикале 
ферменту Гриндазим у концентрації 0,05% та вітамінів А (5,0 млн. ІО/т) і Е 
(20г/т); - для батьківського стада курей – у вигляді тритикале-соняшникового 
екструдату (у співвідношенні 80% тритикале та 20% соняшника) при додатко-
вому введенні в комбікорм вітамінів А (5,0 млн. ІО/т) і Е (20г/т).

УДК 636:08235

ЕФЕКТИВНІСТЬ СВИНАРСТВА ЗА ВИКОРИСТАНЯ 
БІОПРЕПАРАТІВ З УРАХУВАННЯМ ЕТОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

Щур Денис Ігорович, Мєлєхін Віталій Євгенович
Науковий керівник: доктор с.г. наук Шабля В.П.
Луганський національний аграрний університет

Виходячи із встановлених Євросоюзом принципів добробуту продук-
тивних тварин особливості етології є відображенням внутрішніх процесів 
організму. Поведінка свиней змінюється під впливом таких чинників як вік, 
характер та особливості технологічного процесу, обладнання, обслуговування. 

Показано, застосування біопрепаратів – пребіотиків рослинного поход-
ження позитивно впливає на рухливість поросят, підвищує збереженість та 
інтенсивність росту. 

Встановлено, що за 28 діб життя падіж поросят у досліді був 2,24 %, 
проти 13,34 % у контролі. 

Середньодобові прирости у 2 міс віці, у досліді, перевищували 
ровесників на 239,3 г. 

Досягнення маси 100 кг спостерігалося на 24,1 добу раніше, затрати 
корму на 1 кг приросту зменшилися на 0,9 корм.од.. Відмічено покращення 
якості тушок: вони були на 4,2 см довше, маса перевищувала контроль 14,87 кг, 
убойний выход – на 2,46% , товщина шпика на 2,01 мм, масса задньої третини 
напівтуші була вище на 0,84 кг. 

Відмічено покращення якісних показників першоопоросок. 
Багатоплідність зросла на 1,2 гол., молочність на 15,3 кг, маса гнізда у 2 міс 
віці на 25 кг, кількість поросят у 2 міс віці була вище на 1,2 гол. 

Доцільно додавати до корму молодняку для підвищення резистентності та 
продуктивності пребіотик рослинного походження «Спирулина» по 0,25 г/добу/
голову до двомісячного віку і по 0,50 г/добу/голову до чотиримісячного віку.



19

ВПЛИВ ПРЕМІКСУ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ
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Науковий керівник :канд.. с.г. наук, доцент  Василець В.Г.

Луганський національний аграрний університет

За останні роки, в результаті проведення аграрної реформи і кризо-
вого стану сільського господарства, загострилася ситуація в тваринництві, 
зокрема, в скотарстві, де чисельність поголів'я скоротилася до рівня 50-х 
років ХХ століття. Як наслідок - зниження кількість виробленого моло-
ка, молочних продуктів і яловичини. Зараз ситуація почала поліпшуватися 
- в сільськогосподарське виробництво сталі вкладати гроші, підвищилася 
продуктивність тварин. Однак, досягнутих показників недостатньо, щоб за-
безпечити високу ефективність виробництва і потреби населення в молоці, мо-
лочних продуктах і яловичині високої якості, тому першочерговим завданням 
є підвищення виходу висококласного приплоду.

При цьому, одним з провідних показників повинен бути рівень 
відтворення, оскільки підвищення плодючості - вирішальний крок на шляху 
до зростання чисельності поголів'я та збільшення виробництва продукції.

Існуюча рецептура преміксу для корів П-60-1, П-89 і інші не 
враховує зональних особливостей хімічного складу кормів в Харківському 
біогеохімічному регіоні північно-східної зони України щодо фактичного 
дефіциту мікроелементів (цинк, кобальт, мідь, марганець, селен, йод), а також 
високого генетичного потенціалу молочної продуктивності корів.

Дефіцит цинку, кобальту, міді за даними аналізів в кормах становить 40-
60%, що не враховує рецептура існуючих преміксів. Крім того, концентрація 
вітамінів в них недостатня для отримання високої молочної продуктивності і 
відтворювальної здатності корів голштінізірованних порід.

Все це не забезпечує високої продуктивного і біологічної дії стандар-
тних преміксів, тому актуальним є питання удосконалення їх рецептури шля-
хом підвищення норм введення солей мікроелементів і вітамінів до рівня су-
часних деталізованих норм годівлі.

Вивчення молочної продуктивності дійних корів показало, що вало-
вий надій в групі з експериментального преміксом за период досліду на 8,6% 
перевіщував цей показник у контрольної групи и на 3,9% - у тварин другої 
групи, яка отримувала додатково до основного раціону стандартний премікс.

Було встановлено, що при згодовуванні коровам експериментального 
преміксу середньодобовій удій був віщим на 8,1% в порівнянні з контролем и 
на 6,6 - з тваринами, які отримували стандартний премікс.

УДК  636.2.087.7.034
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За останні роки, в результаті проведення аграрної реформи і кризо-
вого стану сільського господарства, загострилася ситуація в тваринництві, 
зокрема, в скотарстві, де чисельність поголів'я скоротилася до рівня 50-х 
років ХХ століття. Як наслідок - зниження кількість виробленого моло-
ка, молочних продуктів і яловичини. Зараз ситуація почала поліпшуватися 
- в сільськогосподарське виробництво сталі вкладати гроші, підвищилася 
продуктивність тварин. Однак, досягнутих показників недостатньо, щоб за-
безпечити високу ефективність виробництва і потреби населення в молоці, мо-
лочних продуктах і яловичині високої якості, тому першочерговим завданням 
є підвищення виходу висококласного приплоду.

При цьому, одним з провідних показників повинен бути рівень 
відтворення, оскільки підвищення плодючості - вирішальний крок на шляху 
до зростання чисельності поголів'я та збільшення виробництва продукції.

Існуюча рецептура преміксу для корів П-60-1, П-89 і інші не 
враховує зональних особливостей хімічного складу кормів в Харківському 
біогеохімічному регіоні північно-східної зони України щодо фактичного 
дефіциту мікроелементів (цинк, кобальт, мідь, марганець, селен, йод), а також 
високого генетичного потенціалу молочної продуктивності корів.

Дефіцит цинку, кобальту, міді за даними аналізів в кормах становить 40-
60%, що не враховує рецептура існуючих преміксів. Крім того, концентрація 
вітамінів в них недостатня для отримання високої молочної продуктивності і 
відтворювальної здатності корів голштінізірованних порід.

Все це не забезпечує високої продуктивного і біологічної дії стандар-
тних преміксів, тому актуальним є питання удосконалення їх рецептури шля-
хом підвищення норм введення солей мікроелементів і вітамінів до рівня су-
часних деталізованих норм годівлі.

Вивчення молочної продуктивності дійних корів показало, що вало-
вий надій в групі з експериментального преміксом за период досліду на 8,6% 
перевіщував цей показник у контрольної групи и на 3,9% - у тварин другої 
групи, яка отримувала додатково до основного раціону стандартний премікс.

Було встановлено, що при згодовуванні коровам експериментального 
преміксу середньодобовій удій був віщим на 8,1% в порівнянні з контролем и 
на 6,6 - з тваринами, які отримували стандартний премікс.

УДК  636.2.087.7.034
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Скотарство в Україні є провідною галуззю тваринництва, забезпечує на-
селення країни найціннішими продуктами харчування, а переробну промис-
ловість – сировиною, сприяє розвитку й інтенсифікації всього сільськогоспо-
дарського виробництва.

Продуктивність корів обумовлюється багатьма факторами, які мож-
на розподілити на дві основні категорії: паратипові та генотипові.До першої 
відносять - рівень і повноцінність годівлі, мікроклімат, умови утримання тва-
рин та інші фактори зовнішнього середовища. За раціонального регулювання 
цих факторів можливо суттєво і швидко підвищити продуктивність корів, але 
не вище рівня, зумовленого їх спадковими можливостями. 

До чинників зовнішнього середовища відносяться годівля, утриман-
ня тварин і клімат, до фізіологічних - період лактації; вік, вагітність, тічка, 
стан здоров’я. З внутрішніх чинників, що обумовлюють рівень молочної 
продуктивності і властивості молока, велике значення мають спадкові 
особливості тварин, що сформувалися завдяки племінній роботі з кожною 
окремою породою і стадом. Надій молочної корови на 35% - обумовлений 
годівлею і утриманням, на 25% - генетичними особливостями, на 25% - станом 
здоров’я тварини і на 15% - роком лактації і сезоном.[1].  

Більшість ознак, за якими ведеться селекція великої рогатої худоби, звя-
зана між собою. Зміна будь - якої властивості організму, неминуче тягне за со-
бою його загальну перебудову і перш за все тих властивостей, які знаходяться в 
певному і найбільш тісному функціональному звязку з ознакою, яка змінилася. 
Дослідження в галузі генетики, селекції, онтогенезу показали, що для популяції 
живих організмів найбільш характерний кореляційний, а не функціональний 
звязок між ознаками. Характер цього звязку дуже різноманітний і залежить від 
конкретних умов розвитку популяції. Взаємозвязки, які існують в організмі, не 
абсолютні, а знаходяться під контролем і управлінням природного і штучного до-
бору. В процесі добору можуть виникати позитивні і негативні кореляції. Певні 
кореляції можуть утворюватися і під впливом середовища. Однак більшість з 
них є не що інше, як наслідок спільного впливу генетичних і середовищних 
факторів [2]. Встановлення рівня молочної продуктивності корів за їх зовнішнім 
виглядом давно приваблювало тваринників, як вчених, так і практиків. Кращі 
з них достатньо вірогідно судять про продуктивні можливості корів, напри-
клад, за станом вим’я - його величиною, формою і консистенцією. Корови з 
ванноподібною і чашоподібною формами вим’я мають підвищені надої. Пози-
тивний звязок між морфологічними і функціональними особливостями вим’я 
реєстрували в своїх дослідженнях багато вчених [3,4]. Враховуючи важливість 

УДК 636.22.28.082
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будови вимені у селекції молочної худоби, нами  було вивчено особливості роз-
витку морфологічних ознак, їх мінливості та взаємозв’язку з надоєм у корів-
первісток  української чорно-рябої молочної породи. Дослідження проведено у 
ДП ДГ «Гонтарівка» Харківської області. Самими визначальними показниками, 
які характеризують якість вимені, є його форма та величина. Ці ознаки вимені 
визначаються за його контуром та співвідношеннями довжини, ширини і гли-
бини. Ванноподібну форму мають 81,9 % тварин від обстеженого поголів’я, 
а решта – чашовидну. Машинне доїння ставить цілком конкретні вимоги до 
морфологічних ознак вимені – глибини, розміру дійок, їхньої форми та розта-
шування, тому вивчення цих показників має практичне значення для селекції.
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Актуальною проблемою сучасного тваринництва є збільшення вироб-
ництва м’яса і, перш за все, яловичини, як найбільш повноцінного продукту 
харчування.

М’ясна худоба в силу своїх біологічних особливостей не є конкурентом 
інших видів тварин. Вона в порівнянні з молочною здатна більш повно вико-
ристовувати природні і кормові ресурси. Ефективно перетворює в м’ясо грубі 
і соковиті корми, раціонально використовує природні кормові угіддя, вимагає 
значно менше капітальних вкладень і витрат праці, її можна успішно розводити в 
малонаселених районах, де є великі площі природних пасовищ і сінокосів [1, 2].

У сучасних умовах виробництва і в селекції тварин приділяється велика 
увага технологічним ознакам, серед яких комолість. [3, 4].

Комола худоба - це типовий представник великої рогатої худоби м’ясної 
спрямованості. Завдяки зусиллям селекціонерів були вдосконалені старі й 
отримані нові види великої рогатої худоби.
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Комола худоба  досить проста в утриманні. Її можна вирощувати 
безприв’язним способом, що ніяк не впливає на якість м’яса і на швидкість 
росту. А ось відсутність рогів є перевагою, оскільки повністю виключає трав-
мування тварин одна одної. Для неї характерна непримхливість до їжі. Багато 
хто може давати хороші результати і при відсутності зелених кормів. Їй також 
характерний високий рівень адаптивності до змін умов навколишнього середо-
вища, високий імунітет і психологічна стійкість.

Сучасна селекційна робота створила всі умови, щоб комолість переда-
валася від покоління до покоління на генному рівні.   
Штучно виведені породи комолої В.Р.Х. з’являються завдяки різноманітним 
комбінаціям в області генетики. При цьому домінуючий ген комолості в 
процесі схрещування комолого бугая-плідника з комолими коровами в першо-
му поколінні дадуть практично 100% поголів’я, в результаті другого схрещу-
вання отримують телят з зачатками рогів, а в третьому поколінні не менше 
25% будуть рогатими. При цьому рогатість характерна для бугая, для самок ця 
ознака має рецесивний характер. [5].

Приклад цьому єДП ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН де створено племінний 
завод з розведення новоствореної породи легкоотільного типу породи Шароле. 
Масив цієї породи спочатку створювався шляхом поглинального схрещування 
аборигенної сірої української породи та Шароле французької селекції з метою 
усунення важких отелень, які характерні для чистопорідних Шароле.  У породі 
виділено два типи скота: комолий і рогатий.

Аналіз стада великої рогатої худоби обох типів показав, що вони харак-
теризуються високою акліматизаційною здатністю. 

Жива маса дорослих бугаїв 1100-1200 кг, корів - 650-700 кг, телят при 
народженні - 35-37 кг, бичків у 18-місячному віці - 570-600 кг. 

Інтенсивність росту молодняку - 1000-1100 г на добу при витратах 
кормів від народження до 18 міс - 2900-3100 к. од. 

Вихід телят - 90-95 %, отелення проходять легко. 
Молочність (жива маса телят при відлученні у віці 7-8 міс.) - 260-280 кг. 
Це свідчить про те , що комолість не впливає негативно на основні 

зоотехнічні показники.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

Трубчанінов А.
Науковий керівник: Томашевська Т. Є.

Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум  
Луганського національного аграрного університету»

Однією з актуальних проблем України є інноваційний шлях розвитку 
сільськогосподарського виробництва. 

Закордонні та вітчизняні вчені визначають термін «інновації» як будь-
які зміни, що ведуть до створення кращих товарів, виробів, технологій; процес 
реалізації нової ідеї для забезпечення економії та інше [1].

У випадку сільськогосподарського виробництва широке впроваджен-
ня інновацій в усіх напрямках діяльності сільськогосподарських підприємств 
сприяє: зростанню продуктивності праці, економії ресурсів, скороченню ви-
трат і зниженню собівартості продукції, нарощування обсягів і підвищенню 
ефективності всього виробництва. 

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на 
сучасному етапі зумовлюється в значній мірі впровадженням у практику 
вітчизняних і світових досягнень науково-технічного прогресу, стратегічна 
роль в якому належить інноваційній діяльності.

Результатами впровадження інновацій видно у збільшенні обсягу 
продаж, зниженні собівартості продукції, зростанні продуктивності праці, 
підвищенні економічних показників роботи, розвитку сільських територій.

Галузь тваринництва відноситься до другого надзвичайно важливого напрям-
ку сільського господарського, завданням якого є розведення сільськогосподарських 
тварин для виробництва продукції, яка використовується як продукти харчування 
для населення та як сировина для харчової та легкої промисловості.

Основним механізмом досягнення запрограмованих цілей в галузі тва-
ринництва є його  інноваційний розвиток, основу якого складають: відтворення, 
ефективність, інтенсифікація, конкурентоспроможність, інноваційний процес, 
інвестиції і інше. 

Досягти бажаних результатів розвитку галузі можна різними шляхами, 
але застосовувати необхідно оптимальні, які в кінцевому результаті  станов-
лять всю сукупність інноваційних процесів в цілій галузі.

До особливостей розвитку інноваційних процесів в тваринництві 
відносяться: залежність виробництва від природно-кліматичних умов; вико-
ристання у виробничому процесі біологічних активів у вигляді рослин, тварин 
та землі; досконалість рівня організації менеджменту інноваційних процесів; 
високі виробничо-фінансові ризики.

Інноваційний розвиток тваринництва перш за все передбачає його 
інтенсифікацію. В свою чергу інтенсифікація галузі тваринництва включає 
процес якісного вдосконалення кожної складової його потенціалу (біологічної, 
техніко-технологічної, фінансової, людської і екологічної) з використанням за-
провадження досягнень науково-технічного прогресу [2].
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Рис. 1. Складові інноваційного потенціалу галузі тваринництва

В умовах ринкової економіки ефективність галузі тваринництва в значній 
мірі визначається її конкурентоспроможністю. Конкурентоспроможність галузі 
показує якість господарювання в умовах ринку та здатність конкурувати з 
іншими виробниками за якістю і ціною товарів для завоювання  ринку і високого 
прибутку. Щодо галузі тваринництва, то ступінь його конкурентоспроможності 
визначається рівнем його інноваційного розвитку.

Поняття інновації в тваринництві  визначається як кінцевий результат 
діяльності через впровадження у виробництво нової техніки та технології, 
організації виробництва та системи управління, нових порід тварин.

Основним джерелом і необхідною умовою інноваційної діяльності є 
інвестиції.

Розвиток інноваційних процесів галузі тваринництва повинен визна-
чатися законами ринку, але регулювати і координувати зв’язки між учасни-
ками процесу повинна держава. Зміст державного втручання в інноваційну 
діяльність підприємств полягає у визначенні пріоритетів і здійсненні плану-
вання інноваційної діяльності. Таке втручання держави дозволить скоордину-
вати та активізувати систему та забезпечити виробництво якісної продукції.

При правильному підході до усіх складових інноваційного процесу мож-
на  розраховувати на зростання економічної ефективності всього виробництва. 
Розглянемо випадок із використанням роботизованної доїльної системи. В да-
ному випадку це досягається ростом надоїв у порівнянні з традиційним спо-
собом, що визвано хорошим пристосуванням до потреб тварин (відзначається 
зменшення захворювання та  травматизму). Доїння — це не просто мануальний 
господарський прийом, а ціла філософія гуманного поводження з тваринами в 
гармонії з машинами, які широко застосовуються нині на тваринницьких фер-
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мах. Доїння, як одна із ключових технологічних операцій, давно механізована. 
Сучасні доїльні зали здатні забезпечити стабільні надої молока протягом ба-
гатьох років використання [3]. Ще одним вагомим фактором підвищення 
економічної ефективності є зниження долі ручної праці на фермі і кількості 
зайнятих працівників. А це заробітна плата, питання проживання.

Із інших плюсів можна відзначити якість молока у порівнянні із доїнням 
в доїльних залах чи на лінійних доїльних установках. Також процесі доїння 
роботизовано система проводить ряд тестів та веде «досьє» на кожну твари-
ну. Інформація акумулюється в базі даних, дозволяючи проводити подальший 
аналітичний обробіток [4].

Із мінусів можна назвати основні: висока закупівельна вартість та забез-
печення стабільних умов  експлуатації. Із джерел відомо, що окупність робота-
дояра може становити 5-7 років.

При проведенні економічного аналізу розвитку всієї галузі тварин-
ництва необхідно врахувати особливості розвитку галузі її тісний зв’язок з 
рослинництвом, широке застосування різних форм організації виробництва 
підприємств різної форми власності. Вказані особливості сприяють ефектив-
ному плануванню та управлінню всієї галузі.
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Селекційне удосконалення молочної худоби здійснюється методами 
великомасштабної селекції та через створення нових конкурентоспроможних 
порід і типів тварин. За використанням бугаїв голштинської породи створено 
українську чорно-рябу молочну породу [5].Величина надою корів залежить не 
лише від їхніх спадкових особливостей, але й від того, в яких навколишніх 
умовах реалізовуватимуться ці особливості, тобто у взаємодії “генотип – сере-
довище” [3,5,6].З генетичних чинників певний вплив на мінливість молочної 
продуктивності корів справляють належність до породи, внутріпорідних типів 
[1,4], умовна кровність за поліпшувальними породами, належність до лінії, ро-
дини, походження за батьком і матір’ю та інші чинники [1,3,5].З огляду на най-
ближчий ступінь спорідненості вплив батьків очікувано і логічно є найбільш 
істотним серед інших складових генетичної варіації. У популяційній генетиці 
та селекції частка впливу батьків на фенотипову мінливість кількісних оз-
нак кваліфікується як спадковості і є важливим параметром для прогнозу-
вання очікуваної ефективності селекції [2,3,5,6]. Коефіцієнт спадковості 
є обов’язковим елементом багатьох селекційних індексів. Вивчення впли-
ву розвитку статей тазової частини корів на формування у них основних 
морфологічних ознак вимені на сьогоднішній час дуже важливо для селекції 
молочної худоби.

Метою роботи - є аналіз показників молочної продуктивності корів, та 
вивчення факторів, які б зумовили підвищення виробництва молока умовах 
ППСВФ «Агро» Луганської області. 

Матеріали і методи досліджень.Об’єктом досліджень було стадо корів 
(n=300) української чорно-рябої молочної породи племзаводу ПП СВФ 
«Агро» Луганської області. Для вивчення господарсько-корисних ознак були 
сформовані групи за походженням. У кожної корови враховували: надій за 
305 днів лактації, вміст жиру в молоці, кількість молочного жиру, живу масу, 
сервіс та міжотільний періоди. Дослідження проводили на основі аналізу 
зоотехнічного та племінного обліку.Статистичну обробку даних проводили 
за методикою Г.Ф. Лакіна, з використанням комп’ютерних програм SPSS 17, 
MicrosoftExcel.

Результати досліджень.При визначенні зв’язків між окремими оз-
наками встановлено, що спостерігається закономірно високий позитивний 
зв’язок (0,97) між надоєм і кількістю молочного жиру. Також вірогідним ви-
явився зв’язок між надоєм і живою масою (0,17), та надоєм і сервіс-періодом 
(0,05…0,20).
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Таблиця 1– Коефіцієнти кореляції між ознаками продуктивності за ряд  актацій

Слід відмітити позитивний вірогідний зв’язок між вмістом жиру в 
молоці і живою масою, а також вмістом жиру в молоці та сервіс-періодом.

Між надоєм та вмістом жиру за першу і другу лактацію спостерігається 
невисока та недостовірна кореляція, але за третю лактацію r складає +0,159, 
що на наш погляд обумовлено вибраковуванням корів за перші дві лактації 
саме через низьку продуктивність.
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На сучасному вітчизняному ринку енергоресурсів альтернативні 
джерела енергії тільки починають поступово розвиватися. За визначенням 
Міжнародної Енергетичної Агенції, відновлювальною називають енергію, от-
риману від сонця, вітру, біомаси, геотермальних, гідроенергетичних та оке-
анських ресурсів, біогазу, рідких біопалив. Серед новітніх енергозберігаючих 
технологій для проектів індивідуального житлового будівництва є теплові 
насоси «повітря-вода», що дозволяє збирати “низькопотенційну енергію” з 
навколишнього середовища і перетворювати її у “високопотенційне тепло” 
для обігріву приміщень (рисунок). Цей процес називається зворотним прин-
ципом Карно, на основі якого працюють й холодильні установки.Результати 
досліджень.При визначенні зв’язків між окремими ознаками встановлено, що 
спостерігається закономірно високий позитивний зв’язок (0,97) між надоєм і 
кількістю молочного жиру. Також вірогідним виявився зв’язок між надоєм і 
живою масою (0,17), та надоєм і сервіс-періодом (0,05…0,20).

Рисунок. Схема дії теплового насоса «повітря –вода»

Конструкція теплового насосу поєднує функції опалювального котла, 
джерела для гарячого водопостачання та кондиціонування. Основна відмінність 

СЕКЦIЯ 3. Сучасні проблемі будівництва 
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теплового насосу від усіх інших джерел тепла полягає у винятковій можливості 
“перекачувати” низькотемпературну енергію навколишнього середовища для 
опалення і нагріву води. Такі системи працюють без використання палива і 
практично не забруднюють шкідливими викидами атмосферу. Крім того, вони 
заощаджують до 80% енергії, що іде на опалення. Цю енергію прилад отримує з 
навколишнього середовища, тобто сплачувати потрібно лише за ті 20% енергії, 
що витрачаються на роботу циркуляційних насосів і компресора.

Встановлення теплових насосів у житлових будинках для індивідуальних 
забудовників дозволяє  опалювати будинок з коефіцієнтом приросту тепла у 
400% (1 кВт витраченої електроенергії забезпечує 4 кВт теплової енергії).
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Сучасні будівельні компанії можуть виконувати функції і генпідрядника, 
і генпроектувальника, і замовника. В якості замовника будівельна організація 
має: розробити завдання на виконання проектно-вишукувальних робіт та на 
будівництво об’єктів; контролювати хід будівництва та здійснювати технічний 
нагляд за ним, здавати об’єкти в експлуатацію. Успішне виконання такої 
діяльності багато в чому залежить від того, на скільки в компанії організований 
процес розподілу значимої інформації між виконавцями. Крім того, щоб до-
сягти економічної ефективності обмін інформацією має забезпечувати процес 
прийняття рішень. У такому випадку мова йде не тільки про процес розподілу 
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значимої інформації, а й процес її перетворення. 
Всі “функції замовника” розподіляються за етапами будівництва, а 

саме [1–2]:
- на підготовчо-організаційному: вибір ділянки для будівництва; скла-

дання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; представлення 
вихідних даних для проектування; отримання технічних умов і архітектурно-
планувального завдання та ін.); 

- на етапі виконання будівельно-монтажних робіт: ведення технічного 
нагляду за будівництвом, уточнення об’ємів виконаних робіт і проведення 
взаєморозрахунків; забезпечення об’єктів будівництва матеріалами та облад-
нанням поставки замовника та ін.;

- для введення об’єктів в експлуатацію: здійснення контролю і 
технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; 
визначення балансової вартості об’єкту; участь в роботі робочої і приймальної 
комісії з прийому закінченого будівництва об’єкту і та ін.

Вартість служби замовника складає 2,5% кошторисного розрахунку 
об’єкту будівництва, а фінансування здійснюється в три етапи: підготовчий – 
10%; технічний нагляд – 75%; введення об’єкту до експлуатації – 15%. Крім 
того, з 1 червня 2018 року набули чинності зміни до [3], згідно якої замовни-
ки будівництва всіх форм власності отримали можливість додатково включати 
кошти в розмірі до 3% на залучення суб’єктів господарювання (фізичних або 
юридичних осіб), які надаватимуть замовникам інженерно-консультаційні по-
слуги у будівництві.

Керуючись специфікою, визначеною державними стандартами, 
внутрішньокорпоративні комунікаційні зв’язки компаній-забудовників мають 
бути здатними до: формування технічних вимог до об’єкту; системного кон-
тролю за виконанням БМР; здійснення моніторингу змін під час виконання 
робіт; оперативного враховування чинників, що впливають на ефективність 
виконання “функцій Замовника”; вироблення інноваційних рішень. Крім того, 
на ефективність внутрішньо корпоративної комунікаційної мережі впливають 
і зовнішні зв’язки: з субпідрядниками, державними інспекціями, органами 
місцевого самоврядування.
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В умовах щільної забудови міст та зменшення рекреаційних зон виникає 
необхідність пошуку нових джерел “зеленого простору” для мешканців міста. 
Однією із головних тенденцій в багатьох сучасних містах є не розширен-
ня територій, а раціональне використання вже існуючих ресурсів, зокрема 
покрівель будівель та споруд [1–3].

Світовий досвід реновації верхніх поверхів містить рішення щодо 
реновації верхніх поверхів житлових будинків для рекреаційних зон, оглядових 
і спортивних майданчиків тощо. Така функціональна різноманітність збагачує 
ландшафт дахів (блакитна лінія забудови [4]), підвищує комфортність прожи-
вання в будинку, створює туристично привабливі об’єкти, збільшує кількість 
озеленення тощо.

“Зелені дахи” (green roofs) – це повністю або частково засаджені росли-
нами (в ґрунт) дахи. Державними будівельними нормами визначено поняття 
“зелене покриття” як плоске або скатне суміщене покриття з гідроізоляцією 
під шаром теплоізоляції [5, с. 2]. Розрізняють чотири основних типи “зелених” 
покрівель будинку [5, п. 7.9.1]: 

1) з інтенсивним озелененням (великі об’єкти, які, потребують відносно 
складних інженерних рішень, можуть розміщуватися, невеличкі ставочки, ба-
сейни, а також рости дерева та розміщуватись крупні зони відпочинку, кафе чи 
тренажерного залу);

2) з “легким” озелененням (дахи з тонким рослинним килимовим по-
криттям з невисокої трави, мохів, лишайників та інших невисоких та невиба-
гливих рослин, виключені дерева та високі чагарники);

3) з трав’яним рослинним покровом, а ходіння людей передбачено по 
спеціальних доріжках;

4) розміщення рослин у спеціальних ємкостях з ґрунтом.
Основними перевагами влаштування еко-покрівлі (“зеленої” покрівлі) є: 
- додаткова теплоізоляція для будинку (взимку зменшуються витрати 

тепла, а влітку зменшуються витрати на охолодження на 15-20%);
- поглинання шуму (ґрунт поглинає низькі частоти, а рослини – високі);
- затримання дощової води (рослини, розташовані на даху, здатні по-

глинати до 70% опадів);
- довговічність будинку (термін експлуатації сягає 20-50 років);
- очищення повітря (концентрація пилу зменшується на 25%);
- підвищення пожежної безпеки будинку.
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Найбільшою цінністю об’єкту будівництва є “безпека” (визначається 
як “властивість об’єкту при експлуатації, а також у випадку порушення 
працездатності не створювати загрози для життя і здоров’я людей, а також для 
довкілля” [1, п. 3.4]) і “надійність” (визначається як “властивість об’єкту ви-
конувати функції протягом розрахункового строку експлуатації” [1, п. 3.40]). 
Клас відповідальності об’єкту будівництва визначається залежно від кількості 
людей, які знаходяться на об’єкті: СС1 (незначні наслідки) – до 50 осіб; СС2 
(середні наслідки) – понад 50 до 400 осіб; СС3 (значні наслідки) – понад 400 
осіб. Отже, найбільш вразливими до надзвичайних ситуацій (пожежі, теракти, 
обвали тощо) стають об’єкти з масовим перебуванням людей.

На жаль, в Україні в останні роки почастішали випадки пожеж на 
об’єктах з масовим перебуванням людей:

- будівля Дубровицького районного територіального центру надання 
соціального обслуговування (Рівненська область, липень 2011 р.) – загинуло 
16 людей похилого віку;

- розважальний центр “Мі100” (м. Львів, листопад 2016 р.) – евакуйова-
но 250 осіб, 1 загиблий;
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- дитячий табір “Вікторія” (м. Одеса, вересень 2017 р.) – загинуло 3 дитини.
До “об’єктів з масовим перебуванням людей” також відносяться: будинки 

дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, 
закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними 
відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального 
та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, 
вокзали, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти з постійним або тим-
часовим перебуванням у них від 50 та більше осіб.

Для підвищення рівня безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей осо-
бливу увагу необхідно приділити [2–4]:

- евакуаційними шляхам, входам-виходам відповідно вимог пожежної безпеки;
- електричним мережам та системам блискавкозахисту;
- вогнезахісній обробці будівельних конструкцій та елементів;
- забезпеченню первинними засобами пожежогасіння;
- ідентифікації мобільності бенефіціарів.
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Архітектурно-просторові рішення будівель і споруд закладів 
освіти з  елементами інклюзії необхідно розробляти з урахуван-
ням відповідних державних будівельних норм [1–2], принципів 
«універсального дизайну» [3] та гендермейнстрімінгових технологій 
[4–5]. В будівельних стандартах [1] визначено вимоги для організація 
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інклюзивного навчання:
- безперешкодний доступ до будівель, приміщень, елементів земельних 

ділянок закладу дітей з порушеннями опорно-рухливого аварату, зокрема ти, 
що пересуваються на кріслах колісних, і дітей з порушеннями слуху та зору;

- створення класів з інклюзивним навчанням;
- безперешкодні шляхи евакуації, встановлення обладнання для 

оповіщення, евакуації, інформування про небезпеку учнів з інвалідністю усіх 
категорій;

- влаштування ліфту;
- передбачити площі приміщень класних кімнат та навчальних кабінетів 

– до 3,5 м2 на учня, навчальних лабораторій та ігрових – до 4,0 м2 на учня, у 
спальнях для денного відпочинку – до 4,5 м2 на дитину;

- у загальних туалетах передбачати універсальну кабіну для викори-
стання дітьми з інвалідністю;

- облаштування ресурсної кімнати, майстерні ручної праці, майстерні з 
обробки тканин, майстерні з кулінарії;

- встановлення універсальних спортивних снарядів у фізкультурно-
спортивному залі;

- в актових залах, їдальнях передбачити посадкові місця для дітей з 
інвалідністю тощо.

Ідея інклюзивно-орієнтованого проектування закладів освіти полягає 
у реалізації прав кожної дитини на отримання освіти шляхом врахування 
потреб дитини з інвалідністю в архітектурно-планувальних рішеннях. Для 
інклюзивного закладу освіти важливо, щоб частини будівлі були пофарбовані 
різними кольорами (рисунок, а), на доріжках і підлозі – нанесені позначки 
(учні можуть визначати, де вони знаходяться в будь-який конкретний час). На 
кожному поверсі слід облаштувати спеціалізований санвузол (рисунок, б) або 
універсальну кабіну для учнів з інвалідністю.

а) позначення кольором навчальних класів б) універсальний санвузол

Для фізичної підтримки учнів (у навчальний час) та громадськості (поза-
навчальний час) у закладі освіти можна запроектувати басейн для гідротерапії 
(рисунок, в). Також у проектні рішеннях слід включати: самозакриваючі двері, 
доступ до ліфту, доступ до зупинки шкільного автобусу, сенсорної кімнати (ри-
сунок, г).
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в) басейн з гідротерапією
г) сенсорна кімната для учнів з  

розладом аутентичного спектру

Крім того, одним з елементів навчання є підготовка учнів до самостійного 
життя після закінчення школи. Навчальні та лабораторні класи мають бути 
обладнані для проведення тренінгів (наприклад, про здійснення самостійних 
подорожей, професійне спрямування, розвиток особистості та управління гро-
шовими коштами тощо), рисунок, д. В школі необхідно створити умови для 
забезпечення кожній дитині набути справжніх дружніх стосунків зі своїми 
однолітками (наприклад, через форму “homeroom”), рисунок, е–ж.

д) інлюзивний клас 
з регульованими столами

е) майстерня з кулінарії,  
яка облаштована регульованими по 

висоті обладнанням

є) облаштування відкритого  
простору

Рисунок. Інклюзивні проектні рішення для закладів освіти

ж) доступний питний фонтан
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У підсумку, інтеграція інклюзивних параметрів параметрів у проектно-
технічні рішення закладів освіти (зокрема шкіл) дозволить дітям з інвалідністю 
реалізувати право на отримання освітніх послуг, а також сприяти культурі 
різноманітності серед дітей, молоді, дорослих.
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В умовах стрімкої урбанізації реалізація будівельних проектів має 
бути спрямована на поліпшення економічного, соціального, екологічного 
середовище міста. Забезпечити сталий розвиток міського середовища мож-
ливо шляхом відновлення екологічних ландшафтів. Технологічний про-
цес відновлення територій включає: процеси створення (проектування і 
будівництво), функціонування (експлуатація та діагностика), відновлення 
(ремонт, реконструкція) або, за умов не недоцільності, знесення, демонтаж, 
тощо. Крім того, процеси відновлення передбачають використання матеріалів, 
що залишились підчас демонтажних робіт, для створення нових об’єктів 
будівництва [1–2]. 

Концепція будівельних проектів відновлення територій полягає у 
“перезавантаженні” функціонального призначення території (наприклад,  
рефункціоналізація промислової території у житловий район) [3–4]. Серед кра-
щих практик відновлення території:

- ревіталізація індустріальної зони для студмістечка (м. Альканзас, 
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Сполучені Штати Америки);
- будівництво центрального парку (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати 

Америки);
- екологічна реабілітація промислової території та облаштування парку 

Шанхай Хоумтаун (м. Шанхай, Китайська Народна Республіка);
- створення креативного простору району (республіки) Ужупіс (с. 

Вільнюс, Литовська республіка) тощо.
Для ефективної реалізації проектів відновлення територій 

пропонуєтьсякеруватись принципами:
1) системності – фізична реалізація проекту розглядається, як збалансова-

на еко-технічна, будівельно-технологічна та функціонально-соціальна систе-
ма, в якій усі елементи взаємопов’язані;

2) біосумісності – створення комфортного проживання людини за рахунок 
благоустрою (вертикальне озеленення, облаштування “зелених” дахів тощо);

3) соціальної спрямованості – задоволення потреб різних соціальних 
категорій містян (дорослих, дітей, підлітків осіб з інвалідність тощо);

4) комерційної мотивації – створення організаційно-управлінського 
механізму залучення реальних інвесторів та замовників для реалізації 
будівельних проектів;

5) усунення ризикових подій (техногенних, функціонально-технологічних, 
організаційно-управлінських, економічних).
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Відомо, що проектування об’єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури здійснюється відповідно державних будівельних норм, зокре-
ма ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво 
[1], ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів [2]. У будівельних 
нормах наведено визначення:

- «лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури» – 
надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей, транспортних 
засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі 
електроенергії тощо [1, п. 3.9];

- «дорожньо-транспортні споруди» – вулиці і дороги населенних 
пунктів, транспортні розв’язки разом з розміщеними на них штучними спору-
дами [2, п. 3.4].

Об’єкти транспортної інфраструктури виконують різні функції в процесі 
виконання транспортної роботи і можуть бути розділені на шляхи сполучення, 
технологічні об’єкти, об’єкти коштів управління рухом, будівлі та споруди об-
слуговування учасників руху.

За останні роки погляди на проектування об’єктів транспортної 
інфраструктури зазнали революційних змін. Проблемою визнано надмірну 
залежність населення від індивідуального автомобіля, що спричиняє 
перевантаженість міст автомобільним транспортом, особливо центральних 
частин. Введено навіть термін «залежність населення від індивідуального 
автомобіля» (Automobile Dependency) – сумарний ефект від факторів, що при-
зводить до високого рівня використання автомобіля і обмежує можливості ви-
користання альтернативних видів транспорту. 

Світовий досвід розвитку транспортної інфраструктури міст (на-
приклад Копенгагена, Берліну та ін.) свідчать про використання «піраміди 

Рисунок. «Піраміда пріоритетності» для проектування об’єктів транспортної інфраструктури
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Найбільш пріоритетним визначено пішохідний рух. Багаторічний 
світовий досвід доводить, що місто не може бути зручним і привабливим, якщо 
воно не є зручним для руху пішоходів, найвразливішими з яких є маломобільні 
групи населення [3–4]. 

Друга сходинка – велосипедний транспорт, дозволяє долати знач-
но більші відстані у порівнянні з пішоходами (ефективний радіус викори-
стання велосипеда 5–7 км), потребує місць для паркування, відокремленої 
інфраструктури (велодоріжки). 

На третій сходинці – громадський транспорт: по-перше, перевозить на-
багато більше людей ніж приватні автомобілі; по-друге, виробляє значно мен-
ше викидів (особливо електротранспорт); по-третє, займає значно менше місця 
на дорозі, оскільки не паркується на довгий час в центральній частині міста; 
по-четверте, доступність вартості проїзду.

Комерційному транспорту, що здійснює доставку товарів, надають 
пріоритет перед приватним транспортом, оскільки такий вид транспорту 
стимулює розвиток бізнесу і запобігає дефіциту товарів. 

Остання сходинка «піраміди пріоритетності» – приватний автотран-
спорт. Незважаючи на високу мобільність, комфорт і безмежний радіус поїздок 
індивідуальний автотранспорт визначено як низькоефективний (великі енер-
говитрати, незначні пасажироперевезення, шумове та хімічне забруднення на-
вколишнього середовища, «окупація» транспортних шляхів).
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Бетон – універсальний будівельний матеріал, він знаходить засто-
сування практично у всіх галузях будівництва. Більшу частину бетону, що 
виготовляється, застосовують для виготовлення несучих і огороджуючих 
конструкцій у промисловому і цивільному будівництві. При цьому для не-
сучих конструкцій на перше місце висуваються міцнісні і деформативні 
властивості бетону, що є вихідними при розрахунку геометричних параметрів 
конструкцій і параметрів їхнього армування [1–2]. У сучасному будівництві 
широкого застосування набувають високофункціональні, самоущільнюючі 
та інші види бетонів, що відносяться до бетонів нового покоління. Одним з 
базових принципів  створення  таких бетонів є використання  ефективних (з 
позицій впливу на  структуроутворення, властивості й технологію виготовлен-
ня) хімічних і мінеральних добавок.

Самоущільнюючі бетони проектуються шляхом комбінування 
компонентів для досягнення технічних властивостей [3]:

- міцності на стиск (при однаковій кількості цементу і водоцементного 
співвідношення самоущільнюючий бетон набуває більшої міцності на стиск за 
рахунок щільнішого складу суміші);

- зв’язку бетон–арматура (самоущільнюючий бетон має властивість  
набуття щільного з’єднання з арматурними стрижнями за рахунок своєї 
рухливості та зчеплення між частинками);

- модулю пружності (модуль пружності самоущільнюючого бетону при-
близно на 15% нижче, ніж у звичайного бетону);

- усадки (самоущільнюючий та звичайний бетон мають приблизно од-
накову усадку).

Самоущільнюючі бетони застосовуються переважно для об’єктів 
унікальних споруд, зокрема: зведення висотних будівель і споруд (хмарочосів), 
гідротехнічних споруд (напорні водоводи, трудопроводи гідроелектростанцій), 
спорудження теплової і атомної енергетики (будівлі атомних електростанцій), 
підземні споруди (палі, тунелі, “стіни у ґрунті” тощо).
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Сьогодні в Україні активно реалізуються програма реформування 
медичної галузі, що зумовлює й зміни основних принципів, які застосовують-
ся для проектуванні нових або реконструкції вже існуючих будівель медичного 
призначення. Європейський досвід свідчить про будівництво не скільки медич-
них установ, а центрів соціальної реабілітації. Медичні заклади проектують-
ся і будуються (реконструюються) виходячи їх певних загальних принципів: 
функціональні та об’ємно-планувальні; містобудівні (територіальної 
доступності медичної установи, врахування існуючої містобудівної 
ситуації,  використання рекреаційних зон); загальні архітектурно-естетичні; 
конструктивно-технічні і технологічні [1–2].

В контексті актуальних процесів розвитку індустрії водно-оздоров-
чих процедур, є багато передумов для спорудження відповідних закладів 
(SPA-центрів), які визначаються насамперед прагненням людей до здорово-
го способу життя, збільшенням кількості споживачів з високими вимогами 
до отримання водно-оздоровчих послуг, стрімким зростанням в усьому світі 
популярності такого виду послуг, як оздоровлення, релаксація і підтримка 
доброї фізичної форми [3–4]. 

Спектр послуг SPA-центрів формує їх класифікацію:
- SPA одного дня включає усі необхідні кабінети, які можна відвідувати 

одноразово в цілях профілактики або багаторазово, при проходженні курсу оз-
доровлення;

- SPA-клуби або спортивні клуби, у структурі яких є всі необхідні 
кабінети SPA-центру;

- курортний SPA-комплекс – лікувально-профілактичний заклад, розта-
шований безпосередньо біля відповідних природних джерел;

- медичний SPA-курорт – медичний заклад, що надає SPA-послуги в 
якості підготовчих і реабілітаційних процесів, з обов’язковим проживанням 
упродовж усього періоду перебування;

- SPA-комплекс у готелі функціонує як для відвідувачів готелю, так і для 
мешканців міста (допускається будь-яка форма відвідування – від одного дня 
до багатоденних програм);

- медичний SPA надає SPA-послуги в якості підготовчих перед медични-
ми операціями або реабілітаційних після медичних операцій;

- фізкультурно-оздоровчий комплекс зі SPA-центром; 
- водно-розважальний комплекс зі SPА-центром.
За видом природних джерел, які використовуються для лікування, SPA-

центри поділяються на: 
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- центри таласотерапії – заклади, які використовують у проце-
дурах з догляду за тілом морську воду, водорості та морські грязі у 
поєднанні з морським кліматом; 

- бальнеологічні центри – заклади, які розташовані поблизу 
мінеральних джерел і в лікувальних цілях використовують різноманітні 
мінеральні води;

- термальні курорти – заклади, які використовують для лікування 
відвідувачів термальні води та розташовані поблизу природних тер-
мальних джерел.

За функціональним призначенням такі центри можуть бути скла-
довими медичного SPA-курорту чи курортного SPA-комплексу або мо-
жуть бути об’єднані з готельним блоком в один комплекс.

У Європі серед різних функціональних типів водно-оздоровчих 
об’єктів перше місце займають SPA одного дня та спортивні клуби зі 
SPA-зоною, друге місце – готелі зі SPA-комплексом та SPA-курорти. Про-
те  в Україні структура будівництва нових водно-оздоровчих закладів: 
40% – SPA одного дня та спортивні клуби зі SPA-зоною; 20% – готелі зі 
SPA-комплексом; 20% – SPA-курорти; 20% – інші функціональні типи 
водно-оздоровчих об’єктів.
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Сьогодні ефективна організація та управління будівництвом в умовах 
невизначеності навколишнього середовища неможливе без використання 
спеціального програмних засобів. В основу програмних засобів для організації 
та управління будівництвом покладені календарні моделі (сітьові або лінійні), 
що забезпечують можливість розрахунку термінів виконання окремих робіт 
або усього проекту за методом критичного шляху [1–2]. Серед програмного 
забезпечення, що використовується для організації будівництва різних типів 
об’єктів, як найбільш розповсюджені можна виділити наступні програмні ком-
плекси: Microsoft Project, OpenPlan, Spider Project, SureTrek Project Manager і 
Primavera Project Planner, Megaplan [3–7] та інші. Кожний програмний продукт 
містить набір шаблонів для створення  організаційної моделі ресурсного забез-
печення будівництва.

На основі «Microsoft Project» [3] можна здійснювати планування і кон-
троль ресурсів та термінів виконання робіт, діяльності підрядних організацій, 
оперативно реагувати на зміни графіка робіт чи постачання ресурсів. Проте її 
недоліком є те, що надаючи набір інструментів для організації будівництва, у 
програмі мало засобів для управління ресурсами.

«Spider Project» [4] призначений для побудови графіків будівництва, 
при цьому програма може визначати тривалість виконання окремого проце-
су в залежності від обсягів робіт та наявних ресурсів. Перевагою програми є 
можливість створення структур, що включають у себе не всі роботи, або навіть, 
структур, що не включать в себе роботи взагалі (наприклад окремо можливо 
створення моделі ресурсного забезпечення). Ризики в програмі оцінюються 
шляхом аналізу продуктивності трудових ресурсів та машин і механізмів, на 
основі яких робиться висновок про можливі відхилення термінів виконання 
робіт.

«Primavera Project Planner» [5] використовують для управління 
середніми і великими проектами у сфері будівництва та інших проектів. Про-
грама має в своїй основі стандартний перелік робіт. Primavera Project Planner 
дозволяє здійснювати перерахунок графіків виконання робіт,задавши режим 
визначення найбільш ранньої можливої дати закінчення роботи, або найбільш 
пізньої допустимої дати її початку. Для організації ресурсного забезпечення у 
даній програмі призначено не дуже багато інструментів та засобів.

«OpenPlan» [6] характеризується потужними засобами ресурсного і 
бюджетного планування. В її основу покладено сітьову модель. Програма 
дозволяє не тільки обирати ступінь деталізації при здійсненні планування та 
аналізі ресурсного забезпечення, але й здійснювати управління з врахуванням 
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зміни вартості ресурсів, враховувати їх обмеження, а також регулювати заван-
таження ресурсу, задавши збільшення інтенсивності використання на початку 
роботи, у середині чи в кінці. Також програмний комплекс надає можливість 
порівнювати профіль доступності ресурсів з планом потреби у ресурсах. 
Оцінка ризиків недотримання термінів робіт або усього проекту в програмі 
базується на використанні введення оптимістичних та песимістичних оцінок 
робіт проекту або методу Монте-Карло, за яким здійснюється оцінювання 
відхилення термінів виконання робіт від графіка, перевищення бюджету, а та-
кож інші наслідки.

«Megaplan» [6], це програма, що орієнтована на спільну роботу над 
будівельними, проектами. Інформація про виконання роботи, терміни вико-
нання, наявні ресурси тощо може бути доступною в режимі он-лайн з будь-
якого робочого місця. Функціями програми, крім календарного планування, 
є контроль проектів, укладання угод, призначення зустрічей, побудова звітів, 
контроль за термінами виконання завдань тощо.

У підсумку, застосування програмних комплексів дозволяє здійснювати 
складання, взаємоузгодження у розрізі різних підрядників і постачальників 
й коригування графіку виконання робіт, дотримуватись проектних термінів 
робіт, конкретизувати обсяги, терміни постачання ресурсів, їх оптимальний 
розподіл відповідно до проекту організації будівництва (ПОБ), проекту ви-
робництва робіт (ПВР). За реальними даними щодо виконання будівельного 
проекту і розподілу ресурсів під час виконання будівельних робіт на об’єкті 
формуються організаційно-технологічні заходи з подолання дії негативних 
факторів, урахування та посилення позитивних впливів.
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В наш час актуальним стає питання збереження навколишнього сере-
довища. Вітрова та сонячна енергетика не тільки значно зменшує техногенне 
навантаження, а й має інвестиційну привабливість.

В Україні «зелені» тарифи на електроенергію, вироблену з використан-
ням різних поновлюваних джерел енергії, прийняті в 2016 році на період до 
2030 року [1], що стимулює сталий розвиток альтернативної енергетики.

Висока економічність сонячної енергетики в Україні обумовлена трьома 
основними факторами: вигідним географічним положенням, дією «зеленого» 
тарифу на електроенергію  і, як наслідок, високою нормою прибутковості.

З точки зору впровадження сонячних технологій слід відзначити, що 
для наших широт характерна досить велика кількість сонячних днів в період 
з ранньої весни до пізньої осені. За ступенем інсоляції (кількості сонячно-
го випромінювання на одиницю площі за одиницю часу) Україна значно 
перевершує визнаного європейського лідера в сонячній енергетиці - Німеччину. 
Але при великій кількості сонячних днів клімат в Україні помірний, що дуже 
важливо для роботи сонячної електростанції. На продуктивність сучасних фо-
тоелектричних модулів сильно впливає температура (чим вище температура 
поверхні сонячної панелі, тим менше вона виробляє електрики).

Відповідно до програми розвитку альтернативної енергетики держава 
в особі ДП «Енергоринок» закуповує електроенергію, отриману з альтер-
нативних джерел за значно вигіднішим розцінками. Головна перевага про-
грами полягає в тому, що участь в ній можуть прийняти не тільки юридичні 
особи і великі учасники ринку, але і приватні особи, які є власниками до-
могосподарства.

Діюча ставка «зеленого» тарифу в сукупності з вартістю обладнання 
для сонячних електростанцій, що постійно знижується,  забезпечує швид-
ку окупність вкладених коштів. Проекти сонячної енергетики в Україні, що 
здійснюються із залученням банківських кредитів, забезпечують внутрішню 
норму прибутковості, яка перевищує 20%. Це дуже високе значення. Для 
порівняння, в країнах Північної Америки або Західної Європи значення ставки 
IRR в межах 10% прийнято вважати дуже гарною. Саме висока внутрішня нор-
ма прибутковості багато в чому компенсує ті ризики, з якими доводиться сти-
катися інвесторам в Україні - високий рівень корупції, недосконалість правової 
бази, політична нестабільність, ведення бойових дій в зоні АТО тощо [2].

З ростом цін на електроенергію, вироблену з використанням традиційних 
джерел, все більш актуальним стає застосування сонячних батарей разом з си-
стемами накопичення електроенергії. Промислові підприємства, як і невеликі 
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приватні об’єкти, в недалекому майбутньому зможуть використовувати соняч-
ну електроенергію не тільки в момент її створення, але і пізніше, коли в ній 
буде потреба, але сонячне випромінювання буде відсутнє або його недостатньо. 
В користь такого ствердження свідчить динаміка цін на системи накопичення 
і зберігання електроенергії, яка повністю копіює ситуацію, яка відбувалася з 
обладнанням для сонячних електростанцій. Проведення модернізації сонячної 
електростанції, за рахунок якого можливо забезпечити повну енергетичну 
незалежність підприємства - ще одна альтернатива для PV станцій, які зараз 
працюють за «зеленим» тарифом [2].

Реалізація проекту «Промислова сонячна електростанція» проходить 
три основні етапи: оформлення, будівництво та вихід на енергоринок.

На першому етапі виконується вибір і оцінка майданчику, 
обґрунтовуються місцерозташування об’єкту і розміри земельної ділянки, 
оформлюється право користування землею, отримуються технічні умо-
ви для проектування, розробляється проект сонячної електростанції та 
автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, затверджується 
робочий проект та отримується дозволу на початок будівельних робіт.

На другому етапі ведеться підготовка будівельного майданчика, 
замовляється необхідне устаткування, проводиться монтаж і налагодження 
обладнання та автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії. 
Завершується цей етап підключенням сонячної електростанції до мереж 
Обленерго.

Для виходу на енергоринок потрібно здати об’єкт та автоматизовану 
систему комерційного обліку електроенергії в промислову експлуатацію, от-
римати ліцензію, оформити членство оптового поставника електроенергії та 
затвердити «зелений» тариф.

Таким чином, можна стверджувати, що сонячна енергетика в Україні 
має перспективи, які не залежать від державного регулювання та пов’язані з 
загальносвітовими тенденціями. І це робить дану галузь дуже перспективною 
для інвестицій, поступово відкриваючи український ринок для інвесторів з 
усього світу.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про елек-

троенергетику» щодо коефіцієнтів «зеленого» тарифу для електроенергії, 
виробленої з використанням альтернативних джерел енергії» від 22 грудня 
2016 року № 1804-VII.

2. Фактори привабливості української сонячної енергетики для іноземних 
і вітчизняних інвесторів [https://rentechno.ua/blog/ua-pv-investment-factors.html]: 
Copyright 2009-2018. Группа компаний «Рентехно», 01.04.2017 року.



48

УДК 322.2

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
Воронко А.О,

Науковий керівник: викладач другої категорії Рябко О.В.

ВП «Костянтинівський технікум Луганського 
національного аграрного університету»

Сучасний державний земельний кадастр України характеризується 
значною кількістю проблем, що пов’язані із невизначеністю правового ста-
тусу земельно-кадастрових відомостей та порядку ведення кадастру, не-
достатньою достовірністю та повнотою існуючої земельно-кадастрової 
інформації, майже повною відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень 
у використанні земель, недостатньою автоматизацією та інформатизацією 
кадастрово-облікових процедур, відсутністю документального статусу у елек-
тронних кадастрових даних тощо.

Відсутність ефективно діючої земельно-кадастрової системи істотно 
підвищує конфліктний потенціал земельних відносин, адже недостовірність 
зафіксованих у кадастрі просторових характеристик земельних ділянок 
унеможливлює точну ідентифікацію прав на землю та справедливе вирішення 
земельних спорів. Істотно ускладнюється державний контроль за викори-
станням та охороною земель, відсутні передумови для регулярного прове-
дення моніторингу земель та ґрунтів. Земельний кадастр вже практично не 
відіграє ролі головного джерела інформації для проведення землеустрою та 
оцінки земель.

Таким чином, досить важливим завданням землевпорядної, 
економічної та правової науки стає розроблення цілісної системи заходів, яка 
дозволить кардинально удосконалити систему ведення державного земель-
ного кадастру в Україні.

Державний земельний кадастр в Україні так і не перетворився на ефек-
тивно функціонуючу складову інфраструктури ринкової економіки. Практично 
усі складові кадастру мають значні труднощі щодо їх реалізації, а сам кадастр 
наразі не можна вважати джерелом необхідних, достовірних та своєчасних 
відомостей про земельні ресурси. Комерціалізовані земельно-кадастрові про-
цедури, перш за все, пов’язані з веденням державного реєстру земель, практич-
но не виконуючи суспільно-корисних функцій, перетворились на важкий тягар 
для суб’єктів земельних відносин.

Ефективність, цілісність і прозорість земельно-кадастрової системи 
повинні постійно відстежуватися і контролювалися за допомогою показників 
діяльності, пов’язаних, наприклад, із часом та витратами на здійснення 
кожної транзакції із земельною ділянкою, із задоволенням потреб споживачів 
кадастрової інформації тощо. Електронні дані земельного кадастру повинні 
стати платформою для успішної міжвідомчої взаємодії щодо ведення 
містобудівного, лісового, водного та інших галузевих кадастрів.
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Побудова ефективної кадастрової системи – це довгострокова держав-
на інвестиція в розвиток інфраструктури економіки країни. За сучасних умов, 
ключем до успішного створення земельно-кадастрової системи в Україні є 
кваліфіковані некорумповані управлінські кадри та розумне законодавство.
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Землі сільськогосподарського призначення у структурі земельного 

фонду України займають близько 69%. Згідно статті 67 Бюджетного кодексу 
України, одним із головних джерел надходжень до місцевих бюджетів є по-
даток на майно, що зараховується до відповідних місцевих бюджетів. Тому 
проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського при-
значення забезпечать стійкий економічний розвиток держави.

Проблемами удосконалення та застосування науково-методичних 
підходів до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського при-
значення присвячено праці багатьох вітчизняних вчених: Дехтяренка Ю. Ф., 
Кілочка В. М., Лихогруда М. Г., Манцевича Ю. М., Мартина А. Г., Палехи 
Ю. М., Третяка А. М. та ін. Але багато аспектів досліджуваної проблеми за-
лишаються дискусійними і потребують здійснення більш глибоких наукових 
досліджень і обґрунтувань.

Основні проблеми проведення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення:

1. Проведена актуалізація показників, відповідно до Постанови 
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Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених 
пунктів» за №1185 не дозволила досягти в цілому підвищення об’єктивності 
показників оцінки;

2. Не передбачено здійснення поділу території України за природни-
ми умовами для ведення сільського господарства а лише за адміністративно-
територіальним устроєм;

3. Проведення такого виду оцінки здійснюється на основі даних 
економічної оцінки 1981–1987 років, що призводить до використання 
необ’єктивних та застарілих економічних показників;

4. Залишається не врахованою реальна динаміка собівартості виро-
щування сільськогосподарської продукції, що призводить до спотворення 
землеоціночних показників;

5. Викликають сумніви актуальність коефіцієнту норми рентабельності 
та терміну капіталізації рентного доходу;

6. Не відповідність строків проведення оцінки;
7. Не передбачена процедура визначення і затвердження нормативів 

проведення оцінки;
8. Відповідно до «Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» плану-

валося проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведен-
ням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років; розроблення постано-
ви Кабінету Міністрів України про затвердження Методики нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; затвердження 
Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення. Але, наразі це лише прописані норми, які і досі не виконані.

Проаналізувавши недоліки діючої Методики, приходимо до висновку, 
що нові методичні підходи повинні вирішувати такі завдання:

1) негайна актуалізація даних;
2) поділ земель у відповідності до природно-сільськогосподарського 

районування;
3) спрощення доступу до даних шляхом проведення всеохоплюючої 

оцінки адміністративних районів та надання інформації про оцінку окремої 
земельної ділянки у формі витягу з технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель, визначеної на основі шкал нормативної грошової 
оцінки агровиробничих груп ґрунтів;

4) використання нормативів диференціального рентного доходу 2012 
року, які визначені у розрізі областей України, які були отримані у результаті 
оцінки фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств 
за 2008–2011 роки та ставки Національного банку України тощо.

Отже, діюча Методика не в повній мірі відповідає чинним нор-
мам діючого законодавства, сучасним економіко-правовим умовам 
сільськогосподарського землекористування, що унеможливлює нормальне 
функціонування економічних механізмів.
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Досвід передових країн Європи показує, що лише 4% населення за-
йнято в сільському господарстві, але при цьому близько 20 % населення про-
живають в сільській місцевості. Надмірна подрібненість адміністративно-
територіальних одиниць базового рівня становить проблему для українських 
сільських органів місцевого самоврядування. Оскільки в селі немає роботи, 
люди виїжджають до міст або працюють у містах, а проживають у селах, що 
знаходяться у зоні впливу міста. Питання планування розвитку територій 
досліджувалося багатьма науковцями-землевпорядниками України, серед 
яких вагомий внесок у наукові здобутки зробили такі вчені як Дорош О.С., 
Мартин А.Г., Хвесик М.А. та багато інших. Концепція і поняття «просторо-
ве планування» були розвинені з позиції формування європейських вимог до 
планування та просторового розвитку. 
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Перед новоутвореними громадами постає складна ситуація у 
використанні земельних та інших природних ресурсів насамперед через: 

- недооцінку складності і специфіки земельних перетворень в ході про-
ведення земельної та економічної реформ в Україні; 

- безсистемність та некомпетентність розв’зання завдань земельної 
реформи на територіях місцевих рад, зокрема відсторонення територіальних 
громад від розпорядження землями на їх території, не розмежування земель 
державної і комунальної власності, незавершеність реформування земельних 
відносин та системи землекористування, особливо в сільському господарстві; 

- ігнорування проблем введення в економічний оборот землі як капіталу, 
ресурсно-комплексного підходу до розвитку сільських територій в процесі 
трансформації земельних відносин, відсутність зваженої державної земельної 
політики щодо планування розвитку землекористування і землеустрою 
територіальними громадами, механізмів її реалізації.

Вирішення цих питань можливо забезпечити рядом заходів щодо: 
1.Удосконалення економічних та правових відносин власності на землю 

та інші природні ресурси, а саме: 
- встановлення (зміна) меж населених пунктів; 
- розмежування земель державної та комунальної власності в межах та 

за межами населених пунктів; 
- організація та встановлення меж зон територіальних обмежень (обтя-

жень) у використанні земель та інших природних ресурсів і ідентифікація прав 
на них.

2. Планування землекористування, землеустрій та створення збалансо-
ваного і інвестиційно привабливого землекористування, а саме:

- здійснення зонування земель за їх категоріями та типами земле-
користування за придатністю земель та інвестиційною привабливістю 
сільськогосподарського та рекреаційного землекористування; 

- розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території 
населених пунктів з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації 
необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з розвитку 
землекористування за більш ефективним цільовим призначенням, поліпшення 
якості земель та інших природних ресурсів, їх раціонального використання та 
охорони, захисту від руйнівних процесів; 

- землевпорядна ідентифікація інвестиційно-привабливих земель, вихо-
дячи із їх локалізації, розміщення відносно технічної мережі інфраструктури, 
провадження проектів співробітництва.

3.Удосконалення обліку земель та інших природних ресурсів, їх оцінки 
та ведення земельного кадастру, а саме: 

- створення кадастрових карт, зокрема: плану меж адміністративно-
територіального поділу рад, що входять в територію об єднаної територіальної 
громади; плану категорій земель за типами землекористування та розподілу 
земель за угіддями; плану існуючого розподілу земель між власниками, ко-
ристувачами; плану існуючих територіальних зон обмежень (обтяжень) у 
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використанні земель; індексних планів рад, що входять в територію спроможної 
територіальної громади.

4. Охорона та відтворення земельних та інших природних ресурсів, а 
саме: 

- організація та встановлення меж територій регіонального ландшафт-
ного парку, рекреаційного, історико-культурного призначення та обмежень у 
використанні земель і їх режимоутворюючих об єктів; 

- розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-
економічне обґрунтування сівозмін (при потребі) та впорядкування угідь для 
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств; 

- розроблення схеми землеустрою щодо влаштування територій 
сміттєзвалищ та інших відходів, кладовищ.
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Проблеми у сфері землеустрою виникли з різних причин і мають різну 
природу. Звичайно, неможливо охопити всі аспекти сучасного землеустрою, 
але можна навести декілька основних проблем та розглянути їх детальніше. 

Можна виділити 3 основних групи проблем сучасного землеустрою, хоч 
вони до певної міри переплітаються: проблеми у землекористуванні, зумовлені 
проведенням земельної реформ в Україні; екологічні проблеми землекористу-
вання та організаційно-виробничі проблеми землеустрою.

Земельна реформа — це комплекс визначених заходів — правових, 
соціально-економічних, технічних та організаційних, — що направлені на 
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перебудову земельних відносин через роздержавлення земель, утвердження 
різних форм власності на неї та розвиток нових організаційних форм господа-
рювання на селі, що функціонують на приватній власності.

Земельна реформа породила нові недоліки і проблеми у 
землекористуванні, які суттєво заважають аграріям ефективно господарювати 
і не можуть задовольнити ні орендарів, ні землевласників (власників земель-
них часток (паїв)).

Одна з найбільших проблем полягає в нераціональному використанні зе-
мель. На сьогодні не обробляється значна частина ріллі, а решта обробляється, 
часто нехтуючи елементарними правилами ведення землеробства. Землі за-
ростають чагарниками, в окремих випадках відбувається заболочування зе-
мель. Основна причина такої ситуації — відсутність належної правової та 
матеріально-технічної бази для землевласників і землекористувачів.

Вирішення цієї проблеми неможливе без запровадження ефективних 
економічних важелів та інструментів, які в умовах ринкових відносин стиму-
люватимуть і спонукатимуть усіх членів суспільства дбати про основний засіб 
виробництва в сільському господарстві, який одночасно виступає основою 
здоров’я нації.

Екологічні проблеми у землекористуванні є наслідком багаторічної 
недолугої політики у сфері землекористування, споживацького ставлення 
до землі. На території України екологічно розбалансований склад земель-
них угідь. Сільськогосподарські землі станом на 01.01.2017 року за дани-
ми Державного комітету України із земельних ресурсів становлять 70,8 %, 
з них сільськогосподарські угіддя – 68,8 %, а рілля – 53,9 %, що є одним з 
найвищих показників у Європі. Великої шкоди земельним ресурсам, особли-
во сільськогосподарським угіддям, завдає водна та вітрова ерозія ґрунтів, 
яка є найважливішим фактором зниження продуктивності земель, деградації 
агроландшафтів. Щодо якісної характеристики земель держави спостерігається 
стала тенденція до погіршення стану (засоленість, солонцюватість, 
перезволоженість тощо). 

У критичну екологічну проблему перетворилися гідромеліорація 
сільськогосподарських угідь, водогосподарське і гідроенергетичне 
будівництво. Переважна більшість гідромеліоративних, водогосподарських і 
гідроенергетичних об’єктів перебувають в екологічному протиріччі із оточую-
чим середовищем.  Порушення природного ходу процесів з річкових басейнах 
завдало значної шкоди рибному господарству нашої держави, оскільки знизи-
лася рибопродуктивність водних об’єктів і погіршилася якість риби. Економіка 
України зазнала великих втрат внаслідок підтоплення міст і сіл.

В Україні погіршується якість та зменшується родючість грунтів, 
погіршується екологічний стан земельних ресурсів. Існуюча система земле-
користування антиекологічна, антисоціальна і надзвичайно негативна, що 
вимагає розробки і впровадження невідкладних заходів охорони земель.

Серед організаційно-виробничих проблем землеустрою можна виділити 
недостатнє фінансове, кадрове та матеріально-технічне забезпечення землев-
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порядних робіт. Буде доцільним приділити увагу саме недостатньому кадрово-
му забезпеченню, адже для грамотного, професійного вирішення перелічених 
проблем потрібні кваліфіковані спеціалісти (інженери-землевпорядники) но-
вого покоління. Однак спеціалісти, яких сьогодні випускають вищі навчальні 
заклади, не завжди готові до вирішення новітніх недоліків у землеустрої, 
оскільки сьогоднішнім студентам землевпорядникам у вищих навчальних за-
кладах детально роз’яснюють недоліки в землекористуванні, які мали місце 
за колгоспно-радгоспної системи господарювання, і практично нічого — про 
недоліки сучасних земельних відносин, які породжені земельною реформою 
в Україні. Це сталося тому, що в перехідний період від «колгоспного» землев-
порядкування до сучасного, наукова база землевпорядних факультетів прак-
тично не змінилася. Особливих змін потребує підхід до підбору і призначення 
викладачів. Кожен викладач повинен мати досвід роботи на виробництві що-
найменше два роки і що п’ять років проходити стажування на виробництві. 
Потребує термінового реформування проходження студентами навчальних і 
виробничих практик. Без змін у підходах до підготовки землевпорядників у 
вищій школі, сільське господарство приречене на довгі роки вирішувати про-
блему формування ефективних агрогосподарств, чекати поліпшення ситуації 
на селі в цілому. 

Таким чином дані проблеми потребують термінового вирішення, адже 
це дасть змогу досягти не лише найбільшого еколого-соціально-економічного 
ефекту землекористування, а й забезпечити продовольчу безпеку України.
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На сучасному етапі формування української громади гостро виникає пи-
тання про збереження об’єктів істотко-архітектурної спадщини. Ця проблема 
є актуальною не тільки для великих, а й для малих міст, населених пунктів та 
селищ.
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Значну частину будь-якого міста або селища становлять будинки старої 
забудови. Більшість з них являють собою культурну, архітектурну та історичну 
цінність. Ці споруди надають яскраву індивідуальність і привабливість будь-
якому місту. Багато будинків і споруд у всьому світі стали символами не тільки 
міст, але й країн.

Зберегти історико-архітектурну спадщину для наступних поколінь – 
неодмінна умова будь-якого цивілізованого суспільства, що розвивається на 
принципах наступності поколінь. [1]

Негативні процеси ХХ століття, котрі пов’язані з ідеологією 
комуністичної влади, війнами та кризою, мали значний вплив на розвиток 
архітектури містобудування України та збереження історійко-культурної 
спадщини. Були втрачені етнічні мотиви та духовність у архітектурній 
спрямованості, гармонійність поєднання нової забудови з пам’ятниками 
архітектури. Активний розвиток промислового комплексу, розвиток 
інфраструктури, створення густонаселених індустріальних міст  у середини 
ХХ століття обумовило прискорене містобудування з акцентом на повнозбірну 
житлову типову забудову. Масове будівництво 60-80 років має ряд недоліків у 
конструктивно-планувальних рішеннях, інженерному обладнанні та проекту-
вальних рішеннях прибудинкової території [2].

При реконструкції міст і селищ, заводів і фабрик нерідко зносили-
ся добротні, деколи і унікальні будівлі, які могли б простояти ще довгі роки. 
Основні задачі реконструкції будівель включають оцінку  їх стану та проведен-
ня комплексу ремонтно-будівельних робіт направлених на перевлаштування 
чи відтворення окремих конструктивів або усієї будівлі з метою вдосконалення 
чи змінення її функціонального призначення і збільшення терміну її подальшої 
експлуатації.

Економічна ситуація в країні не дозволяє поки-що в більших обсягах 
зводити нові будинки, тим часом потреба в нових площах постійно росте. 
Вирішити це завдання представиться можливим лише перебудовою, перепла-
нуванням, надбудовою, відбудовою, прибудовою існуючих будинків. Фасади 
новостворених будівель іноді далекі від архітектурної виразності і гармонії. 
Ці недоліки тісно пов’язані з соціальними проблемами і суперечностями 
суспільства. 

Модернізація історичних будівель полягає у оновлені та удосконалені 
будинків, наданням їм сучасного вигляду та зміні функціонального призна-
чення відповідно до сучасних вимог і діючих нормативних документів. Це 
дає змогу зберегти будинки з унікальною архітектурою, цілі комплекси з кон-
цептуальними ансамблями, які не внесені до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України, та надати їм друге життя.

Перевлаштування і модернізація, реставрація і збереження історично 
цінних будівель старої забудови являють собою єдиний процес оновлен-
ня і збереження міського середовища. У вирішенні цих питань надзвичай-
но зростає роль громадськості, органів місцевого самоврядування, міських, 
районних і обласних архітекторів, які забезпечують грамотне вирішення 
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проблем архітектури й містобудування. Потрібно розробити великий обсяг 
містобудівної документації по кожному з населених пунктів, контролювати її 
реалізацію, залучати інвестиції як до проектів розвитку, так і до програм збе-
реження, реконструкції та використання історичної забудови.
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На даний час значна частина гідротехнічних споруд знаходиться в об-
межено працездатному стані, а деякі споруди повністю вичерпали весь свій 
експлуатаційний ресурс і досягли своїх граничних станів. У ситуації, що скла-
лася, гостро стоїть питання щодо продовження експлуатаційно-технічного ре-
сурсу споруд, їх модернізації відповідно до змін техніко-економічних вимог. 
Одним з кращих рішень такого завдання є будівництво нових споруд. Однак це 
пов’язано з великими капітальними вкладеннями, які найчастіше неможливо 
здійснити через особливості реальної економічної ситуації.

За результатами сучасної інвентаризації більшість гідротехнічних 
споруд знаходиться в стані, що вимагає капітального ремонту. Середній вік 
підпірних дамб, гребель та інших гідротехнічних споруд становить 30-40 
років, а в ряді випадків перевищує 100 років.[2]

Гідротехнічні споруди зазвичай поділяються на дві групи: споруди за-
гального і спеціального призначення. 

До гідротехнічних споруд загального призначення відносяться: 
водонапірні (греблі, дамби і т.д.), водоскидні, водопровідні (канали, лотки, тру-
бопроводи, гідротехнічні тунелі), регуляційні, водозабірні і т.д. До спеціальних 
гідротехнічних споруд відносяться: гідроенергетичні - будівлі ГЕС, басейни і 
т.д .; воднотранспортні - судноплавні шлюзи і канали, порти, пристані, прича-
ли, хвилеломи, моли, мости; водопровідні і каналізаційні - водозабори, насосні 
станції, резервуари, колектори; меліоративні - зрошувальні і осушувальні ка-
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нали та споруди на них; рибогосподарські і т.п.
Всі ці споруди, що відрізняються цілим рядом специфічних особливо-

стей, об’єднує один істотний фактор: постійний контакт з водою. Причому 
незалежно від того, з чим контактує спорудження (морська вода, прісна вода, 
ґрунтові або стічні води), водне середовище є агресивною по відношенню до 
матеріалів, з яких побудовано більшість гідротехнічних об’єктів. Вода надає 
на них механічне, фізичне, хімічне та біологічне вплив. Всі ці види впливів 
призводять до передчасного руйнування гідротехнічних споруд і їх окремих 
конструкцій.

Основним матеріалом, з якого побудована більшість гідротехнічних 
об’єктів, є залізобетон. На даний час існує велика кількість матеріалів і 
технологій для ремонту, захисту та гідроізоляції бетонних і залізобетонних 
конструкцій, проте вибір оптимальних для кожного конкретного випадку 
матеріалів і технологій є складним багатофакторним процесом, залежним від 
безлічі умов.

Одним з найважливіших факторів при визначенні стратегії ремонту є 
оцінка умов експлуатації всієї споруди і його окремих елементів. Сюди вхо-
дить зона розташування конструкції (підводний, надводна, змінного рівня 
води), величина кавитационного впливу, схильність ударних і динамічних на-
вантажень, агресивність середовища (контакт з морською водою, ґрунтовими 
або стічними водами) і так далі. Від точної оцінки умов роботи ремонтованої 
конструкції залежить, наскільки обраний ремонтний матеріал повинен бути, 
наприклад, сульфатостійкий, морозостійким або стійким до стирання.

Велике значення має розташування конструкції в плані її доступності 
для ремонту, тобто можливість установки опалубки або необхідність застосу-
вання тиксотропних матеріалів.

Також необхідно визначити причини і ступінь руйнування, тобто 
наскільки даний дефект впливає на несучу здатність конструкції. Це визначає 
вибір матеріалу для конструкційного або неконструкціонного ремонту.

Особливістю проведення ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах 
є їх сезонність і обмеження термінів ремонту Проект реконструкції повинен 
починатися зі збору і аналізу максимально об’єктивної інформації про об’єкт: 
умовах його експлуатації, впливаючих чинниках і поточному експлуатаційно-
технічному стані. Вивчення питань водогосподарського будівництва має бути 
більше скрупульозним і глибоким.
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Досвід європейських країн показує, що «золото 21 століття» - це енер-
горесурси. Тому у світі наввипередки виробляються програми з впровадження 
поновлюваних джерел енергії, а пропаганда енергозбереження в суспільстві 
постає гострим питанням.

Зазвичай, кожний житловий будинок напряму залежить від 
комунікаційних інженерних мереж. Основні з них – електропостачання, га-
зопостачання, опалювальні мережі, водопостачання та водовідведення. Такі 
будинки є залежними  не тільки від енергоресурсів, а й від комунальних 
підприємств. Недоліки такої залежності особливо відчутні для населення ма-
лих містах та населених пунктах.

Сучасні технології дозволяють замінити  процеси життєзабезпечення, 
які відбуваються у звичайному будинку, на автономні – незалежні від кому-
нальних мереж. 

Питання водопостачання та водовідведення зазвичай вирішується 
бурінням свердловин на глибину залягання рівня води питної якості та об-
лаштування вигрібної ями або септика.[1] Ця практика не нова, та широко 
застосовується населенням не тільки в умовах одноповерхової забудови.

Електрозабезпечення автономного будинку забезпечується шляхом 
установки сонячної станції (зі страхувальним бензо/дизель-генератором) 
або за допомогою вітро-сонячної станції, де два джерела струму працюють 
спільно. Так як сонячна інсоляція влітку має найвищий показник, а вітер з 
більшою силою переважає восени і взимку, то з точки зору гармонійності ви-
користання альтернативної енергії – вітер і сонце доповнюють один одного 
протягом всього року.[2]

Забезпечення автономного будинку гарячою водою виконують 
геліоколектори, які переводять енергію сонячного випромінювання в теплову і потім 
накопичують її в спеціальному баку акумуляторі. Для невеликого будинку площею 
100-150 м2 розмір сонячних колекторів на даху займе в середньому від 5 до 10 м2, 
а ємність накопичувального бака від 200 до 500 л. Враховуючи, що інтенсивність 
сонячного випромінювання взимку значно нижче, ніж влітку, геліосистема на 100% 
закриває потребу в гарячій воді з весни по осінь, а взимку вирішить питання на 50-
60% - залишаючи далі догрівати воду іншому джерелу тепла.[3]

До вирішення проблеми опалення будинку існує декілька підходів: за-
стосування твердопаливного котла або теплового насосу. 

Кондиціонування будинку, при використанні твердопаливного котла, 
відбувається класичним способом через енергоефективні спліт-системи. При 
використанні теплового насоса, літом, його ж можна використовувати в ре-
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версному режимі для системи охолодження будинку. Це може бути активне 
охолодження (при включеному компресорі) або пасивне охолодження (тільки 
за рахунок прохолоди ґрунту).[1]

В автономних будинках, де електроенергія виробляється альтернатив-
ним способом, кожен з варіантів енергозабезпечення буде ефективним лише за 
умов правильного проектування, якісного зведення і гарного утеплення будо-
ви. Головна задача технології – зберегти енергію.

Виконуючи умови значного зниження енерговитрат, забезпечується по-
вна автономність, комфортність для проживання та сучасність будинку.
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З кожним етапом розвитку в сфері геодезичних вишукувань стають лег-
шими різноманітні методи в отриманні тієї чи іншої величини. Одним із таких 
методів, що дозволяє скоротити наші зусилля та час у роботі являє собою ла-
зерне сканування, про що саме і буде йти мова в даній тезі.

Головним принципом цього методу є вимірювання з високою швидкістю 
відстаней від сканера до точок об’єкта, і фіксування горизонтальних та вер-
тикальних кутів. Продуктом такої зйомки є хмара точок, що включає в себе 
мільйони вимірювань, які іноді можуть бути надто детальними і створювати 
незручність під час обробки.

Лазерний сканер можна розділити на кілька основних компонентів:
 -   Прийомо-передавальна частина: як правило, в ній розташований 

лазерний випромінювач і приймач.
 -    Обертово-багатогранна призма: забезпечує розподіл лазерного 

пучка у вертикальній площині.
 - Сервопривід горизонтального кола: забезпечує обертан-

ня вимірюючоїголовки (приймально-передавальної частини) в 
горизонтальній площині.
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- Комп’ютер: призначений для управління зйомкою і запису даних на 
носій.

За принципом вимірювання відстані до об’єкта, наземні лазерні сканери 
поділяються на такі групи як імпульсні та фазові. Імпульсні лазерні сканери 
використовують принцип розрахунку часу проходження лазерним променем 
подвійної відстані від сканера до мети. Фазові лазерні сканери - принцип виз-
начення кількості цілих довжин хвиль між локатором, об’єктом і різницею фаз 
випрмінюючої та прийнятої хвилі модулюючого коливання.

Наземне лазерне сканування може застосовуватися в таких галузях як 
нафтова; гірнича справа; промислове та цивільне будівництво, містобудування; 
інженерні комунікації; залізничні й автомобільні дороги; архітектура, 
археологія, збереження пам’ятників і історичних об’єктів та при інших над-
звичайних подіях.

Переваги наземного лазерного сканування перед традиційними метода-
ми зйомки:

 - тривимірна візуалізація в процесі зйомки;
 - міліметрова точність;
 - більш великі результати;
 - висока швидкість зйомки;
 - можливість зйомки важкодоступних і небезпечних об’єктів.
Щодо витрат проведення зйомки методом наземного лазерного скану-

вання на невеликих ділянках, то вони є більшими в порівнянні з традиційними 
методами зйомки, а на великих ділянках - приблизно однакові. Але навіть при 
більшій вартості наземного лазерного сканування величезну кількість даних, а 
саме міліметрова точність і висока швидкість вимірювань, дає цьому  методу 
величезну перевагу, так як в подальшому на етапах проектування, будівництва 
та експлуатації отримані дані утримують від зайвих кошт, а також дозволяють 
грамотно розподіляти ресурси.

Одним з недоліків лазерного сканування є необхідність у більшість 
випадках саме прямої видимості, при відсутності цього фактору інколи дово-
диться шукати інші інструментальні рішення або доповнювати дані сканера 
даними знятими з іншого пристрою. Ще один недолік цього метода являє со-
бою неможливість, при відсутності великої згущенності мережі, самостійно 
прив’язуватися до системи координат або складати свою власну геодезичну 
мережу. Суттєвим недоліком тривимірного лазерного сканера є також висока 
складність і в деяких випадках неможливість сканування скляних конструкцій, 
вікон та інших абсолютно гладких поверхонь.

З іншого боку усі вище сказані недоліки є незначними та у будь-якому 
разі можуть бути поправимі.
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У сучасному будівництві широке застосування отримали конструкції з 
залізобетону. Це пов’язано з тим, що бетон володіє високою несучою здатністю, 
забезпечує сприйняття широкого діапазону навантажень при порівняно 
великій геометричній варіативності. Він надійний в роботі, універсальний з 
погляду створення різних конструктивних форм плоских і просторових си-
стем. Також важливо відзначити, що вироби з цього матеріалу володіють висо-
кою  індустріальністю виготовлення.

Будівельна статика негласно припускає, що елементи конструкцій мають 
ідеальну форму, а їх напружено-деформований стан є стійким. Тому кінцева 
мета статичного дослідження це перевірка конструкції на міцність (макси-
мальна напруга повинна бути менше величини, що допускається) і жорсткість 
(максимальна деформація повинна бути менше величини, що допускається). 
В минулому часі використовувалися матеріали малої міцності, конструкції ви-
ходили масивними і приведені умови повністю вичерпували можливі випадки 
катастроф, які не повинні були відбуватися.

Поступово сталь і залізобетон почали витісняти решту всіх інших 
матеріалів. Конструкції ставали все більш легкими і економічними. Разом з цим 
з’явилася нова небезпека. Оскільки реальні споруди неідеальні, то інженерами 
була виявлена проблема дії неврахованих навантажень. В деяких випадках 
вони набувають настільки високого значення, що виводять систему із стану 
рівноваги, тим самим повністю змінюючи її напружено-деформований стан у 
бік зниження міцності і жорсткості. Тисячі прикладів і результати спостере-
жень свідчать про раптове руйнування окремих елементів і цілих конструкцій 
при напруженнях значно менших, ніж ті, на які вони були розраховані. Та-
ким чином, з’явилася необхідність в ще одному важливому дослідженні 
конструкцій – розрахунку на стійкість. Розрахунок на стійкість є одночасно од-
ним з найважливіших і найскладніших. Тому пошук принципів раціонального 
проектування залізобетонних конструкцій з позиції стійкості, є актуальним.

За рідкісними виключеннями, всі аварії і катастрофи залізобетонних 
будівель пов’язані із втратою стійкості окремими елементами або конструкцією 
в цілому. Небезпека втрати стійкості особливо велика тому, що вона 
відбувається раптово. Початкові симптоми найчастіше відсутні, а ослаблення 
навіть порівняно невідповідального елементу спричиняє за собою ланцюгову 
реакцію величезних масштабів. 

При розрахунку стійкості, складаючи розрахункову схему, прагнуть 
перейти від просторового завдання до плоского. Ми прийняли заздалегідь роз-
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раховану плоску раму і розглянули її в просторі за допомогою програмного 
комплексу Ansys Academic Student [1].

Першим етапам рішення будь-якої інженерної задачі є перехід від ре-
ального об’єкту до його моделі (розрахункової схеми). Якість цього перехо-
ду залежить від кваліфікації і досвіду конструктора. Як правило, в результаті 
отримують ряд простих схем, які відображають ту або іншу сторону реаль-
ного об’єкту. Розглянемо два стрижні, що жорстко закріплені з одного боку 
і шарнірно сполучені між собою. До шарніра прикладена зосереджена сила, 
направлена уздовж осі стрижнів (рис. 1, а).

Оскільки в конструкції присутня значна осьова стискаюча сила її 
необхідно прораховувати на стійкість. При цьому стискається тільки один стри-
жень, тому для спрощення обчислень можна обмежитися лише його перевіркою 
на стійкість. Використовуючи формулу Ейлера видно, що із зменшенням до-
вжини, гнучкість стрижня знижується, тбото, підвищується критична сила.

Сучасні розрахункові комплекси дозволяють вирішувати завдання в 
комплексі, з мінімальними спрощеннями моделі. Скористаємося для вирішення 
цього завдання програмою Ansys (рис. 1, б). При моделюванні використовував-
ся скінченний елемент Beam 188. Розмір елементів підібраний таким чином, що 
б його подальше зменшення не впливало на одержаний результат. Це значення 
склало 0,05 м [2]. Знайдемо критичну силу Ркр, при різному відношенні до-
вжини першого стрижня а до відстані між опорами l, і складемо графік (рис. 2).

Отримані результати суперечать попереднім висновкам, які були 
зроблені для стрижнів, що розраховуються окремо один від одного. Майже 
на всьому проміжку відношень до 0,35 укорочення стрижня, що стискається, 
знижується його стійкість [3]. Це відбувається в результаті того, що короткий 
стрижень, що розтягується, має меншу деформацію, отже, він перешкоджає 
стисненню іншого стрижня і підвищує його стійкість. Коли довжина стриж-
ня, що стискається, зменшується, збільшується його власна стійкість, але 
підтримуюча дія сусіднього стрижня практично зводиться нанівець.

 d=2см Pкр

Рис.1. Досліджувана система стрижнів: а) – розрахункова схема; 
б) – перша форма втрати стійкості. 

l=1м
а

а)

б)
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a/l 0,20 0,35 0,55 0,75 

138,353 

82,004 

Pкр, кН 

248,160 

266,789 

Рис.2. Залежність критичної сили від довжини стрижня, що стискається.

Цей приклад яскраво демонструє важливість етапу переходу від реаль-
ного об’єкту до його моделі. Причому, слід прагнути до комплексного розгляду 
всієї моделі в цілому, не розбиваючи її на окремі схеми, розрахунок яких може 
привести до значних неточностей, що здаються на перший погляд абсолютно 
неможливими.
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При забезпеченні вогнестійкості дерев’яних будівельних конструкцій 
відповідно до вимог чинних будівельних норм України пріоритетними є питання 
щодо методів, які дозволяють прогнозувати та оцінювати вогнестійкість запро-
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ектованих та реальних конструкцій. На основі прогнозних даних застосовуються 
технологічні засоби для підвищення вогнестійкості. До основних технологій за-
безпечення вимог вогнестійкості та поширення полум’я відносяться вогнезахисні 
просочення, тому основні аспекти цієї технології також представляють чималий 
інтерес з огляду на те, що вплив таких просочень на вогнестійкість дерев’яних 
конструкцій, зокрема дерев’яних балок, вивчений недостатньо. Дана обста-
вина позначилася на комплексі розрахункових методів оцінки вогнестійкості 
дерев’яних конструкцій, що входять в систему стандартів, чинних в Україні.  

Особливої уваги потребують об’єкти громадського, соціально-
культурного призначення (адміністративні будинки, театри, видовищні, 
культурно-спортивні комплекси), в яких перебуває велика кількість людей. 
Так, в 2017 році на подібних об’єктах України відбулося близько 1700 пожеж. 
Пожежно-технічна експертиза показала, що травмування та загибель людей 
в них сталися з причин пошкодження конструкцій і горючості застосованих 
матеріалів внаслідок пожежі. 

В Україні щорічно реєструється 40−60 тис. пожеж, що заподіюють в се-
редньому збиток 2100–3500 млн. грн. В середньому гине 3000−3500 осіб, з 
них 100−150 дітей; ймовірність загибелі людей через горючість застосованих 
матеріалів в 4 рази вище, ніж в зв’язку з необережним поводженням з вогнем. 

Одними з найбільш поширених конструктивних елементів являються бал-
ки, оскільки вони достатньо часто використовуються у будівлях і спорудах різного 
призначення. Для забезпечення межі вогнестійкості балок в багатьох випадках 
нормами вимагається 45 хвилин за граничним станом втрати несучої здатності.  

Вогнестійкість деревини визначається часом (у хвилинах) від початку 
вогневого випробовування за стандартним температурним режимом до на-
стання одного з граничних станів конструкцій: втрати несучої здатності (R), 
втрати цілісності (E), втрати теплоізолюючої спроможності (I). Значення межі 
вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом вогневих випро-
бувань. Межа вогнестійкості, яку повинна мати дерев’яна балка, визначається 
із необхідного ступеню вогнестійкості (СВ) будівлі, кожному ступеню 
вогнестійкості відповідає набір конструкцій

Таблиця 1.1 
Конструктивні характеристики будинків залежно від їхнього ступеня 

вогнестійкості 
СВ

ІІІ

Конструктивні характеристики 
Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями 
з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, 
залізобетону. Для перекриттів дозволяється застосовувати 
дерев’яні конструкції, захищені штукатуркою або негорю-
чими листовими, плитними матеріалами, або матеріалами 
груп горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не висову-
ються вимоги щодо межі вогнестійкості, поширення вог-
ню, при цьому елементи горищного покриття з деревини 
повинні мати вогнезахисну обробку. 
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ІІІб

ІV

Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструк-
тивною схемою. Елементи каркаса – з деревини, підданої 
вогнезахисній обробці. Огороджувальні конструкції вико-
нують із застосуванням деревини або матеріалів на її основі. 
Деревина та інші матеріали групи горючості Г3, Г4 огород-
жувальних конструкцій мають бути піддані вогнезахисній 
обробці або захищені від дії вогню та високих температур.  
Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з 
деревини або інших горючих матеріалів, захищених від дії 
вогню та високих температур штукатуркою або іншими ли-
стовими, плитними матеріалами. До елементів покриттів не 
висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі по-
ширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з 
деревини повинні мати вогнезахисну обробку.  

Дерев’яні балки використовують у будівлях ІІІ, ІІІ б, ІV ступенів 
вогнестійкості. 

На теперішній час нормативними документами не передбачено визна-
чення межі вогнестійкості дерев’яних балок з вогнезахисним просоченням. Це 
призводить до порушень вимог стосовно забезпечення пожежної безпеки, так 
як норми вимагають просочення будівельних конструкцій. Одним з найбільш 
перспективних шляхів раціонального використання деревини є спрямова-
не поліпшення її властивостей. Широкі можливості для цього відкривають 
технології, засновані на просоченні деревини різними рідинами, що в свою чер-
гу поліпшують вогнестійкі властивості. При цьому, до методів вогнезахисної 
обробки висувається комплекс технологічних та експлуатаційних вимог. 
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Залишкова зварювальна деформація неминуче виникає при зварюванні 
металевої конструкції. Вона погіршує працездатність і точність конструкцій і 
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може привести до передчасних втрат міцності і стійкості елемента конструкцій.
Залишкову зварювальну деформацію прийнято розділяти на загальну і 

місцеву. Загальною деформацією називається та, яка поширилася по всьому 
елементу або на великих його частинах. Місцева деформація поширюється на 
окремій частині елементів конструкцій. Всі перераховані види деформації є 
наслідком розвитку поздовжніх і поперечних усадок зварного шва.

Загальні зварювальні деформації
До загальної деформації відноситься
- поздовжні і поперечні укорочення конструкції, які виникають в 

результаті поздовжніх і поперечних усадок всіх зварних швів в конструкціях
- серповидні, або шаблевидні , довгомірного елемента виникають 

в результаті поздовжніх усадок шва, розташованого несиметрично щодо 
центрів тяжіння елементів, а також при несиметричних розташуваннях ребра 
жорсткості, косинки, накладки. Серповидні виникають також при зварюванні 
елемента несиметричних (наприклад, таврового) перетинів;

- грибовидністі перекоси полки двотаврової балки і колони. 
Грибовидністі виникають в результаті нерівномірних усадок по перетинах ку-
тового шва (кутовий деформації) при двосторонніх його розташуваннях.

Перекоси полки виникають в результаті нерівномірних усадок (кутовий 
деформації) одностороннього поясного шва по висоті.

- гвинтоподібні, або скручування, довгомірного елемента виникають в 
результаті неправильно обраних напрямків зварювання (коли шви виконані в 
різному напрямку).

- деформація листової конструкції в зонах зварного шва - сердечко і бу-
диночок. Зварні шви в листових конструкціях скорочуються від зварювання, в 
той час як навколо холодного металу не має усадки.

- деформація відсіку стінки балки і колони між ребрами жорсткості - 
хлопунов Усадки зварного шва відбуваються по контурах відсіків, в той час як 
в середніх частинах стінок усадки немає і метал в цій області витріщає;

- деформація в зонах швів при зварюванні трубопроводу ( корсетні );
- деформація кільцевого шва в зоні приварювання патрубка і люка в 

листової конструкції;
- кутова деформація при зварюванні ребра жорсткості, косинки, наклад-

ки і іншого дрібного елемента, поставленого конструктивно.
Для зменшення величин і небезпечних впливів залишкового зварюваль-

ного напруги і деформації на працездатність і точність металевої будівельної 
конструкції слід в процесі проектування і виготовлення конструкції передба-
чити захід щодо їх зниження.

Захід щодо зниження залишкової зварювальної напруги і деформації 
розділяється на три групи:

- захід, який призначається до зварювання, на стадіях проектовані 
конструкції;

- захід, що використовується в процесі зварювання; 
- захід, що використовується після зварювання.
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До зварювання конструкції, на стадії проектований, призначаються 
конструктивно-технологічне захід, який в процесі зварювання і наступних охо-
лоджень знижують величини залишкової зварювальної напруги і деформації. 
В процесі проведення цього заходу:

- необхідно компенсувати очікувані величини залишкової зварювальної 
деформації вкорочень (усадку) припусків на довжини і ширину виробів;

- по можливості знижувати катет кутового шва і величини підсилень 
в стиковому і кутовому шві. Таким чином, зменшуються тепловкладення при 
зварюванні і, отже, зварювальна напруга і деформація;

- уникати в конструкції великих кількостей поруч розміщення зварного 
шва і його перетину один з одним, так як поле зварювальної напруги буде на-
кладатися один на одного;

- уникати шва замкнутих контурів, так як всередині контурів при 
зварюванні утворюються випинання і підсумовування власної і зварювальної 
напруги;

- розташовувати зварений шов і ребро жорсткості симетрично щодо 
центрів тягарів елементів щоб уникнути розвитків деформації серповидно ;

- обмежувати застосування накладки і косинки.
У процесах зварювання елемента конструкції слід:
-  виконувати шов з меншими кількістю наплавлених металів;
- застосовувати ту марку електрода і зварювального дроту, яка створює 

пластичний метал швів;
- переважне застосування стикових швів з глибокими, рівномірними про-

плавлення . При цьому усадки швів будуть рівномірними і кутові деформації 
не виникнуть;

- по можливості застосовуються автоматичні і напівавтоматичні зва-
рювання, так як при цьому виді зварювання величини зварювальної напруги і 
деформації знижуються;

- використання збору -зварювальні пристосувань і кондукторів, які за-
безпечують задані точності складання і жорсткості конструкцій під час зва-
рювання. При зварюванні в кондуктора величини зварювальної напруги і 
деформації знижуються;

- дотримання правильної послідовності і напрямки при виконання 
зварного шва. Першим слід виконати шов, розташований ближче до центру 
тяжіння конструкцій;

- урівноваження деформацій подальшого шва деформація від поперед-
нього. Наприклад, деформація від зварювання одностороннього поясного шва 
в двотаврової зварної балки з одного боку стінки компенсується деформацією 
від приварювання одностороннього ребра жорсткості з іншого боку стінкою;

- створення до зварювання деформації зі зворотним знаком. В цьому ви-
падку в конструкціях до зварювання створюється вигин або інше відхилення, 
зворотне по величині очікуваного зварювального.

Після зварювання і наступних охолоджень звареної конструкції в разі, 
коли рівень зварювальної напруги і деформації перевищили допустимі, слід:
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- застосувати холодні правки деформування після зварювання виробу. 
Холодні правки виробляються домкратами,ударом молотка або кувалди, пре-
сом і т.д. На заводі металоконструкцій використовується спеціальна правильна 
установка;

- застосувати гарячі правки деформування після зварювання виро-
бу. При гарячих правки здійснюються місцеві нагріві деформованих ділянок 
конструкцій зварювальним пальником до температури пластичного стану. При 
охолодженні на цій ділянці виникає деформація, зворотна за величиною за-
лишковим зварювальним;

- усунути залишкову зварювальну напругу і деформацію термічних 
обробок готового виробу. Якщо дозволяє розмір і форма, то конструкція 
піддається випалу, нормалізація або високий відпустку.

УДК 504:628.16.086.4
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На сьогоднішній день актуальними є питання, які пов’язані з 
модернізацією будівельних матеріалів, поліпшенням їх властивостей, 
збільшенням швидкості виробництва з мінімізацією впливу на навколишнє 
середовище. Промислова індустрія постійно знаходиться в розвитку, зазнає 
зміни у зв’язку із появою нових знань, методів, приладів і установок. В наш 
час найбільш поширеним будівельним матеріалом є бетон, який складається з 
цементного розчину і наповнювача. Бетон використовується при виробництві 
робіт нульового циклу, при зведенні опор мостів, при зведенні каркасів 
будівель. Він є штучним матеріалом, який володіє наступними перевага-
ми: міцністю і довговічністю, вологостійкістю, морозостійкістю, низькою 
вартістю, можливістю використання при різних експлуатаційних умовах [1]. 
Особливістю бетону є те, що він набирає свою міцність із часом і при визна-
чених технологічних умовах. Якість бетону залежить від кліматичних умов і 
зовнішнього впливу в процесі твердіння. Його властивості залежать від темпе-
ратури навколишнього середовища, вологості і т.п., тому виникає необхідність 
пошуків методів впливу на бетонну суміш з метою її адаптації до зовнішніх 
умов та для отримання заданих параметрів.

Час твердіння бетону відіграє важливу роль на будівельному майдан-
чику, незалежно від конструктивної схеми будівлі і елементів конструкції, в 
складі яких він використовується. При нормальних умовах марочну міцність 
бетон набирає за 28 діб. Від часу твердіння бетону залежить загальна тривалість 
будівництва. Тільки після набору 70 % міцності бетонної суміші дозволяється 
укладати нову бетонну суміш елемента, який буде обпиратися на існуючий. 
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Таким чином, виникає необхідність появи способів набору міцності бетону з 
такими ж показниками і властивостями, але за більш короткий термін. 

Основоположним процесом твердіння бетону є процес гідролізу при 
змішуванні цементу з водою. Серед таких способів - затворіння бетонної 
суміші омагніченою водою.

Технологічні властивості води, яка пройшла магнітну обробку, згідно 
з багатьма результатами досліджень, можна застосовувати при виробництві 
бетону. Омагнічена вода впливає на такі характеристики процесу твердіння 
бетонної суміші, як на прискорення процесів гідратації, швидкість схоплюван-
ня цементної пасти тощо.

Вивчення теми омагнічування води для подальшого замішування 
нею бетону бере початок приблизно в 1960-1970 рр. Велику роботу прове-
ли дослідники В.А. Улазовській та С.А. Ананьїна. Вчені порівнювали зраз-
ки бетону зі звичайної води і омагніченої [2]. Аналіз результатів показує, що 
при використанні попередньої обробки води в складі бетону спостерігається 
збільшення міцності бетону при визначених параметрах омагнічування. Мак-
симальне збільшення міцності становить 42 %. Даний результат був досягну-
тий при більш повільній швидкості течії потоку при омагнічуванні.

Велике дослідження провів Ю.І. Шипліов., який досліджував 
гідротехнічний бетон [3]. Гідротехнічний бетон застосовують для будівництва 
дамб, мостів, підвалів та інших гідротехнічних споруд. Звичайний бе-
тон за своїми характеристикам не здатний протистояти негативному впли-
ву води. Встановлено, що попередня магнітна обробка води в складі бетону 
призводить до збільшення морозостійкості бетону. Експеримент полягав у 
виготовленні зразків звичайної та омагніченої воді і проведенні більш 265 
циклів заморожування-відтавання. Результат експерименту очевидний - зразки 
з омагніченої води виявилися більш морозостійкими.

Зміни, що відбуваються в структурі води при внесення в магнітне поле, 
до сих пір невідомі та при проведенні випробувань можливо оперувати тільки 
експериментальними даними і залежностями від визначених факторів. Незва-
жаючи на такий підвищений інтерес до теми омагнічування води, широкого 
практичного застосування в сфері виробництва бетону вона не знайшла. Вчені 
займаються експериментами по омагнічуванню води спираючись на попередні 
дослідження. 

Як було сказано, однією з головних проблем по вивченню даної теми 
була відсутність способів вимірювання ступеню намагніченості води. Таким 
чином, на сьогоднішній день проведено безліч випробувань на тему магнітної 
обробки води і подальшого використання її для замішування бетону з метою 
отримання більш високої міцності виробів. Параметри експериментів , про-
ведених різними вченими, описані досить докладно, але особливість полягає в 
тому, що в різних випадках ефект спостерігається при різних параметрах. В.Ф. 
Очков подібну ситуацію пояснює тим, що при дослідженнях з омагнічування 
води і створенням бетонних зразків експеримент проводиться більш ретельним 
чином ніж просто при створенні бетону в звичайних умовах [3]. Занадто велика 
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увага до експерименту і велика зацікавленість в позитивному результаті при-
зводить до більш правильного підбору складу бетону, використання якісних 
матеріалів, дотримання необхідних умов набрання міцності. 
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В останні роки держава робить суттєві заходи для відродження масової 
фізичної культури і залучення населення до систематичних занять фізичною 
культурою і спортом. Обрано курс на розвиток інфраструктури для занять 
масовим спортом в освітніх установах і за місцем проживання, розширення 
кількості спортивних споруд, створення дитячих спортивних шкіл, а також 
секцій і спортивних клубів для дітей та дорослих, створення інформаційного 
банку і реєстру спортивних об’єктів. Незважаючи на всі зусилля, що робляться, 
зараз гостро стоїть конфлікт між необхідною і фактичною кількістю об’єктів 
фізичної культури і спорту. Крім того, існуючий реєстр спортивних споруд не 
відображає дійсної наявності і стану спортивних споруд; більшість спортив-
них об’єктів мають високу ступінь морального зносу і, найголовніше, вони не 
задовольняють вимогам, що пред’являються до сучасних споруд. У зв’язку з 
цим, актуальним є розробка методики архітектурно-планувальної модернізації 
спортивних об’єктів, що дозволяє на підставі використання засобів і методів 
інформаційних технологій і всебічного врахування сучасних вимог до цих 
об’єктів полегшити і прискорити процес прийняття рішень і тим самим спри-
яти вирішенню конфлікту.

На сьогодні в Україні налічується понад 106 тисяч спортивних споруд 
різноманітного призначення (1108 стадіонів з трибунами понад 1500 місць, 11,7 
тисяч майданчиків з тренажерним обладнанням, 1,3 тисячі майданчиків з син-
тетичним покриттям, 11,7 футбольних полів, 16,4 приміщень для фізкультурно-
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оздоровчих занять, понад 17 тисяч спортивних залів, 601 плавальний басейн, 
89 веслувально-спортивних, 58 кінно-спортивних та 69 лижних баз, 62 спо-
руди зі штучним льодом тощо). Але значна частина цих спортивних споруд 
була побудована ще за часів радянської влади в Україні, вони вичерпали свої 
амортизаційні можливості, мають не дуже привабливий вигляд та низьку про-
пускну здатність. Згідно з ухваленої Кабінетом Міністрів України Концепцією 
Загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спор-
ту на 2014-2020 роки, для розв’язання визначених проблем передбачається 
здійснення комплексу заходів. Серед основних планується поступове оновлен-
ня матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, будівництво 
спортивних споруд та модернізація діючих, підтримання вітчизняного вироб-
ництва товарів спортивного призначення, популяризація здорового способу 
життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації.

Одним із шляхів підвищення значення спортивних споруд у формуванні 
здорової нації та здорового способу життя є подолання проблем сезонної 
експлуатації відкритих й інтенсифікації використання критих спортивних 
споруд. Україна є однією з багатьох країн, де сезони використання критих і 
відкритих спортивних споруд характеризуються значними температурними 
перепадами. Як показує практика експлуатації, більшість площинних і дорогих 
об’ємних споруд мають низьку середньорічну відвідуваність. Причина цьому: 
криті спортивні споруди, створюючи в холодну пору року комфортні умови 
для учнів, студентів, спортсменів, влітку не можуть конкурувати з відкритими 
спорудами, які забезпечують найбільший ефект занять фізичною культурою і 
спортом в умовах природного середовища. Більшість же відкритих споруд у 
холодний період року повністю припиняють свою роботу. Очевидно, що по-
шук рішень ефективності використання спортивних споруд має проводитись 
не лише шляхом удосконалення методів їх експлуатації, але і створення нових 
типів споруд, що відповідатимуть вимогам роботи протягом року.

Одна з можливостей вирішення цієї проблеми полягає у створенні 
спортивних споруд з трансформованими огороджувальними конструкціями, 
критих взимку і таких, що відкриваються на літо. На  підставі  архітектурно-
художнього  фактора  виявлено,  що  раціональним   способом, спрямованим 
на підвищення ефективності спортивних занять при модернізації спортивних  
об’єктів є активне використання кольору в інтер’єрах приміщень, як основ-
ного, так і допоміжного призначення. При цьому можуть бути використані 
рекомендації Е. Нойферт по психофізичному впливу кольору на людину. Вплив 
конструктивного фактора проявляється у  виборі конструктивної системи і 
позначається, в основному, на конструкції покриття, яке може бути: балковим, 
рамних, арочним, висячим вантових, структурним, мембранним, оболонковим. 
Вибір на користь тих чи інших конструкцій залежить від габаритів приміщень 
(прольотів), ціни, швидкості монтажу, місцевої будівельної бази тощо. Вплив 
інженерно-технічного фактора проявляється в нормуванні освітленості, аку-
стики, мікроклімату (температура, вологість, приточно-витяжна вентиляція, 
опалення), організації санітарно-гігієнічних умов (господарський і протипо-
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жежний водопровід, каналізація). Освітлення заснованих приміщень спор-
тивного об’єкта може бути природним (бічним або верхнім), штучним (спря-
мованим, розсіяним, змішаним). Рівень освітленості нормується для кожного 
виду спорту. Вимоги за акустичними властивостями приміщень нормуються 
в залежності від виду спорту і задовольняються за допомогою застосування 
спеціальних оздоблювальних матеріалів.

Зміцнення матеріально-спортивної бази спорту і будівництво нових 
спортивних об’єктів – необхідна умова формування здорової нації. Особлива 
роль у зміцнені здоров’я українців належить сучасним спортивним спорудам. 
Сьогодні будівництво спортивних об’єктів набуває все більшого значення. Але 
в Україні ще не сформовано необхідну сучасну спортивну інфраструктуру за 
місцем навчання, проживання, роботи та відпочинку. Не дивлячись на те, що 
будівництво та реконструкція будівель та споруджень спортивно-оздоровчого 
направлення одна із найбільш матеріало- та трудомістких видів виробництва у 
розвитку матеріально-технічної бази спорту, однак іншого шляху у вирішенні 
цієї проблеми не існує.

УДК 624.072.2.012

ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ

Хмелевський Ф.В.
Науковий керівник: старший викладач кафедри будівництва 

та архітектури Бакін П.І.
Луганський національний аграрний університет

Розрахунку тонкостінних залізобетонних конструкцій і, зокрема, без кар-
касних будівель жорсткої конструктивної схеми присвячена велика кількість 
теоретичних і експериментальних робіт радянських і зарубіжних авторів. 
Однак більша частина цих досліджень ґрунтується на передумові лінійної 
залежності між напругою і деформацією матеріалу конструкції.

При збільшенні навантаження на будівлю відбувається руйнування бе-
тонних стикових з’єднань, з’являються зрушення і розкриття стиків, перекоси 
панелей і тріщини в них. Розвиток деформації в конструкціях будівлі змінює 
характер розподілення зусиль в стінах і робить його відмінним від розподілу в 
пружною стадії роботи конструкції. Розрахунок пружною системи не в повній 
мірі дозволяє оцінювати справжню роботу конструкцій будівлі.

У той же час утворення тріщин в конструкціях і деформації стиків 
знаходяться в межах, що допускаються нормами проектування і відповідає 
експлуатаційній стадії роботи будівлі. Тому вивчення конструкції в цій стадії є 
важливим для визначення їх деформаційних властивостей. Однак цього питан-
ня до теперішнього часу не приділялося достатньої уваги. Розроблені і знахо-
дяться в стадії розробки методи розрахунку будівель з урахуванням нелінійних 
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властивостей матеріалу конструкцій засновані на використанні дискретних і 
дискретно-континуальних моделей, що представляють собою, як правило, 
складові стрижні або оболонки, стрижневі або пластинчасті системи.

Крім того, слід зазначити, що розрахунок великопанельних будинків до 
теперішнього часу здійснювався шляхом розчленування їх на окремі плоскі 
конструктивні елементи. Однак зі збільшенням поверховості великопанельних 
будинків дана розрахункова схема не відображає фактичної роботи конструкції 
в цілому. Тому певну складність у розрахунках представляє поєднання методів 
розрахунку, що враховують просторову роботу великопанельних, об’ємно-
блокових і монолітних будівель, а також методів, що враховують фактичні 
властивості матеріалів конструкцій.

У розвитку методів розрахунку статично невизначених залізобетонних 
конструкцій визначилися два напрямки.

Першим напрямком в розрахунку залізобетонних плит і оболонок та 
інших статично невизначених конструкцій з урахуванням нелінійної роботи 
матеріалу були дослідження, засновані на методі граничної рівноваги. До числа 
перших робіт, що відносяться до даних досліджень, слід віднести роботу А.А 
Гвоздьова. Метод граничної рівноваги, основні напрямки якого були викладені 
в цій роботі знайшов досить широке застосування при розрахунку нерозрізних 
рам, балок, плит і інших конструкцій і ґрунтується на таких передумовах:

- деформації конструкції до вичерпання її несучої здатності повинні 
бути достатньо малі для того, щоб можна було знехтувати змінами геометрич-
них величин, що входять в умови рівноваги;

- зусилля в елементах конструкції повинні бути обмежені граничними умо-
вами з досягненням яких деформації цих елементів можуть досить сильно зростати.

Однак метод граничної рівноваги розглядає конструкцію тільки з точки 
зору оцінки її несучої здатності. Робота конструкції, яка передувала вичерпан-
ня несучої здатності, при розрахунку за цим методом залишається неясною для 
інженера. Крім того розрахунок за методом граничної рівноваги, згідно з ос-
новних його передумов непридатний в разі, коли при вичерпанні конструкцією 
несучої здатності виникають дуже великі деформації - зміна геометричної фор-
ми перерізу і в разі, коли в елементах залізобетонних конструкцій можливо 
крихке руйнування внаслідок недостатньої міцності стиснутої зони або вико-
ристання арматури з недостатніми пластичними властивостями.

Важливим напрямком в розрахунку статично невизначених 
залізобетонних конструкцій з урахуванням нелінійних властивостей 
матеріалу з’явилися теоретичні і експериментальні дослідження, що вра-
ховують реальні властивості залізобетону. Вирішення питань поведе ¬ ня 
складної залізобетонної конструкції з урахуванням змін, про ¬ вихідних 
в процесі навантаження, стало можливо з швидким розвитком засобів 
обчислювальної техніки.

Теорія деформування залізобетону з тріщинами поширюється на роз-
рахунок таких конструкцій як балки-стінки, перемички, стінові панелі, плити 
перекриття, оболонки і інші, тобто на ті конструкції, які до сих пір розрахову-



75

валися методами теорії пружності без урахування особливостей залізобетону.
Істотним внеском в розвиток методів розрахунку залізобетонних 

конструкцій з урахуванням реальних властивостей матеріалів стала розро-
блена Г.А.Геніїв теорії пластичності бетону та залізобетону. При розробці цієї 
теорії автор ставив завдання:

- розробити методи визначення граничної несучої здатності нестерж-
невих конструкцій із залізобетону, що знаходяться в складному напруженому 
стані, на підставі використання апарату математичної теорії пластичності;

- розробити деформаційних теорію пластичності залізобетону і бетону 
з використанням її для роботи бетонних і залізобетонних конструкцій, що зна-
ходяться в складному напруженому стані в області експлуатаційних режимів 
роботи.

Результати теорії можуть використовуватися тільки при короткочасній 
дії навантаження, так як вона не зачіпає процесу повзучості. Дня оцінки гра-
ничного стану залізобетонної конструкції використовується критерій міцності, 
що є узагальненням теорії міцності, так як ця теорія здатна відобразити 
властивості матеріалу, що володіє різним опором розтягування-стиснення.

УДК 34.349.4.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
Чуприна І.Ю.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент кафедри землевпорядкування і 
кадастру Данкеєва О.Є.

Луганський національний аграрний університет

В умовах постійного розвитку суспільних відносин та вдосконалення 
ринкової економіки країни досить актуальними для власників та користувачів 
земельних ділянок є питання, що стосуються порядку зміни цільового призна-
чення земельної ділянки.

Поділ земель на категорії за основним цільовим призначенням і встанов-
лення цільового призначення земельної ділянки є важливим за своєю сутністю 
та принципом земельного законодавства.

Питання зміни основної категорії земель сільськогосподарського при-
значення регламентуються Земельним кодексом України, законами України 
“Про охорону земель” та “Про землеустрій”, а також Постановою Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення 
земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”. В той же 
час, правове поле у цьому питанні не можна вважати завершеним, оскільки, 
відповідно до ст. 36 Закону України “Про охорону земель”, зміна цільового 
призначення земель сільськогосподарського призначення має допускатися 
лише за умови обґрунтування доцільності такої зміни в порядку, визначеному 
окремим законом.
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Актуальність даної теми полягає в тому, що питання особливо цінних зе-
мель потребує більш детального розроблення в юридичній науці. У структурі 
сільськогосподарських угідь України площа особливо цінних земель за різними 
даними становить від 12 млн. га [1, с. 134] до 13,4 млн. га [2, с. 57]. Загалом, пло-
ща особливо цінних земель складає 42,1% від загальної кількості земель України 
[2, c. 58]. Водночас, за іншими розрахунками, на особливо цінні землі припадає 
37,6% або навіть 28,6% площ сільськогосподарських угідь України [3, с. 142; 4, 
с. 45]. Наявність таких суттєвих розбіжностей безумовно вказує на необхідність 
ретельного уточнення обсягу особливо цінних земель фахівцями аграрної науки. 
Значний внесок у розробку цієї тематики здійснили В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, 
С.Б. Гавриш, А.П. Гетьман, В.В. Носік, П.О. Канаш, П.Ф. Кулинич, В.І. Семчик, 
Д.В. Ришкова, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга та інші дослідники.

Автори сучасних досліджень постійно звертають увагу на незадовільний 
стан особливо цінних земель, зокрема на їхній безконтрольний перерозподіл 
з подальшим вилученням для несільськогосподарських потреб, зокрема 
промисловість.

У ЗК України землі промисловості поряд з іншими (землями транс-
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) становлять 
самостійну категорію, є одним з окремих видів земель спеціального призна-
чення. З метою полегшення використання термінології даної категорії земель 
наукою земельного права введено поняття «землі спеціального призначення», 
яке доцільно використовувати, підрозділяючи дані землі на певні різновиди. 
Усі ці землі використовуються виключно для несільськогосподарських цілей, 
а, як правило, пов’язаних з будівництвом та експлуатацією різноманітних 
об’єктів нерухомості, що мають виробниче призначення. Розташовані вони 
в основному за межами населеного пункту, оскільки включення їх до складу 
останнього, зумовлює зміну правового режиму як його земель відповідного 
функціонального призначення, так і зонування території [5, с. 372].

Необхідною умовою експлуатації земель промисловості є створен-
ня зон з обмеженим режимом використання, що пов’язано з екологічною 
небезпечністю об’єктів, на яких вони розташовані. У випадку надання земель-
них ділянок для будівництва промислових об’єктів на умовах оренду на орен-
даря покладається обов’язок за рахунок наданих земельних ділянок створен-
ня спеціальних охоронних зон з метою забезпечення захисту від негативного 
впливу промислових об’єктів на навколишнє природне середовище й людину.

При зміні цільового призначення з земель сільськогосподарського при-
значення на землі промисловості можливі претензії від державних органів про 
необхідність відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, проте 
такі є безпідставними, оскільки вилучення (викуп) ділянки не відбувається.

Нинішній стан землевпорядкування у сфері зміни цільового при-
значення недостатньо регулюється законодавством, що створює ряд про-
блем для землевласників і землекористувачів, а також вимагає подальшого 
дослідження та законодавчого регулювання. Для усунення порушень законо-
давства потрібно встановити чіткі критерії допустимості зміни цільового при-
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значення земель, переведення їх з однієї категорії в іншу залежно від якісних 
характеристик земель та цінності родючого шару ґрунту. Треба запобігти 
необґрунтованій зміні цільового призначення земельних ділянок за волею 
власників (землекористувачів). Створити правові обмеження, що сприяють за-
безпеченню використання земельних ділянок певних категорій за їх цільовим 
призначенням.
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Згідно з діючими на сьогоднішній день в Україні нормативними до-
кументами основним критерієм достатності ущільнення ґрунтової основи є 
коефіцієнт ущільнення. Визначення його пов’язано з виконанням трудомістких 
операцій, тривалість яких може досягати близько 15 годин [1].

В результаті проведення натурних експериментів на реальних об’єктах 
будівництва встановлено недоліки застосування коефіцієнта для оцінювання 
ущільнення ґрунтів, до яких слід віднести:

- коефіцієнт ущільнення (Ку) є непрямим показником, що 
характеризує придатність ґрунтової основи для спорудження наступних кон-
структивних шарів;
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- його значення лише показує, наскільки щільність кожного конкрет-
ного ґрунту близька до її максимально можливого значення;

- він не дозволяє кількісно визначити несучу здатність ґрунтової ос-
нови, оскільки шар ґрунту з достатнім коефіцієнтом ущільнення може лежати 
на слабкій основі;

- значна тривалість та трудоємкість визначення коефіцієнта 
ущільнення:

1) відбір проб методом ріжучого кільця біля 10 хв.;
2) зважування – 2 хв.;
3) висушування ґрунту – 5 год.;
4) отримання максимальної щільності;
5) при оптимальній вологості (відбір проб, висушування, багатора-

зове ущільнення та зважування – до 15 год. (для порівняння: випробування 
ґрунтової основи приладом з легким падаючим вантажем – 3 хв.).

В той же час, як показали польові дослідження показником 
деформативності щебеневих шарів є модуль пружності, який теж не відображає 
їх дійсної несучої здатності.

Тому ці обидва показники повинні бути доповнені статичним та 
динамічним модулями деформації.

Статичний модуль деформації пропонується визначати шляхом прове-

Проведено декілька серій випробувань на ґрунтових та щебеневих шарах 
основ. Встановлено, що відношення модуля пружності до модуля деформації 
не є сталою величиною і для ґрунтів може змінюватися в значних межах – від 
2 до 6.

При цьому залежності між модулем деформації та коефіцієнтом 
ущільнення не виявлено: при коефіцієнті ущільнення, близькому до 1, модуль 
деформації змінюється від 8 МПа до 30 МПа.

Для визначення динамічного модуля деформації обґрунтовано 
доцільність застосування приладів з легким падаючим вантажем. Встанов-
лено, що їх технічні характеристики дозволяють отримати значення макси-

Рис. 1. Статичні штампові випробування 
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мального модуля деформації, які можна досягнути з використанням засобів 
ущільнюючої техніки.

Крім цього, для оцінки ущільнення ґрунтів запропоновано використову-
вати новий критерій – коефіцієнт жорсткості:

(1)

де Еф   – фактичний модуль деформації;  
 Еmax – максимальний модуль деформації.
Висновок: прийняті на теперішній час показники деформативності – 

коефіцієнт ущільнення та модуль пружності не відображають дійсну несучу 
здатність ґрунтових та щебеневих шарів основи і повинні бути доповнені ста-
тичним та динамічним модулями деформації.
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На сьогоднішній день проведено велику кількість дослідницьких робіт 
по виявленню причин руйнування лицьової кладки. 

В даний час активно застосовуються багатопустотні камені при 
виготовленні лицьових кладок. Проте їх застосування в складних умовах 
зумовлює аварійну ситуацію.

Виявлені дефекти в шаруватих стінах є наслідком недостатнього досвіду 
фахівців при проектуванні, а також помилок при зведенні будівель.

Численні роботи авторів Зіміна С.С., Орловича Р.Б. і Деркача В.Н. вияв-
ляють такі причини руйнування лицьової цегельної кладки:

1. Недостатня міцність цегляного каменю. застосування пустотілого
цегли низької марки призводить до швидкого руйнування при 

виникненні стискаючого навантаження і температурних деформацій. За раху-
нок цього зменшується ефективна довжина анкерування [1].

Кж=
 

Еф

Еd max
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2. Відсутність вертикальних і горизонтальних деформаційних швів і їх 
недостатня ширина [2].

3. Обпирання лицьового шару на диски перекриттів, а не спеціальні 
кронштейни.

4. Погана анкеровка зовнішнього шару кладки до внутрішнього. пере-
гини анкерів при розбіжності горизонтальних швів.

5. Низька якість будівельних робіт. Авторами відзначається низька 
ефективність застосування пустотних каменів . Пустотні камені, при заповненні 
щілин жорстким розчином, мають низьку тріщіно-стійкістю. Коефіцієнт тем-
пературного розширення розчину в 2 рази вище, ніж у керамічних каменів. У 
літню пору при температурному розширенні розчину, як показує чисельний 
аналіз, в поперечних стінках пустотних каменів виникають поздовжні напру-
ження розтягу, що зумовлює їх розтріскування в період високих температур.

У зарубіжній літературі описані вивчення кладки на вертикальне навантажен-
ня, в яких наводяться моделі кладки з формами втрати стійкості . В своїх роботах автори 
вказують на складне деформований стан в зоні стиків кладки і ЖБ конструкцій  і про 
необхідність пристрою деформаційних швів. У роботах автора T.Murauer вказується, 
що використання анкерів з нержавіючої сталі істотно підвищує довговічність шару-
ватих кладок. В європейському нормативному документі по кам’яній кладці Eurocode 
6 вказується, що в особових кладках необхідно застосовувати розчин марок не вище 
М50. В протилежному випадку усадочні деформації приведуть до зниження зчеплен-
ня між каменем і розчином, що істотно знизить міцність кладки 

Коефіцієнт температурного розширення розчину в 2 рази вище, ніж у 
керамічних каменів. У літню пору при температурному розширенні розчину, 
як показує чисельний аналіз, в поперечних стінках пустотних каменів виника-
ють поздовжні напруження розтягу, що зумовлює їх розтріскування в період 
високих температур (рис. 5).

При відсутності в кладці горизонтальних і вертикальних деформаційних 
швів в кладці виникають напруги внаслідок усадки ЖБ каркаса будівлі, а та-
кож при температурних деформаціях кладки. При різниці температур на 
внутрішньої і зовнішньої поверхнях лицьової кладки    = 10 ° С відбувається 
защемлення стовпа кладки між дисками перекриттів з вигином з площини 
кладки, що призводить до концентрації напружень в зонах стику кладки з дис-

Рис.5 Ізополя головних напружень, що розтягують в стінках щілинних 
каменів при заповнених будівельним розчином пустотах від дії позитивних

температур (   = 10 ° С), Па 
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У багатьох будинках реалізований принцип поверхового обпирання на 
сталевий куточок, приварений до закладних деталей в торцях плит перекриттів. 
автори в роботах вказують, що відсутність вентильованого повітряного про-
шарку між лицьовим і внутрішніми шарами кладки, при подібному типі об-
пирання, веде до появи різниці температур на внутрішній і зовнішній межі 
лицьової кладки, а також до скупчення конденсату на зовнішній поверхні 
внутрішнього шару, що призводить до різкого зниження теплових власти-
востей всієї конструкції. Відзначається, що при позитивних температурах 
відбувається викривлення лицьового шару з випинання назовні лицьового 
шару. При негативних температурна ситуація змінюється.
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Рис. 5.1 Характер деформування лицьового кам’яного шару при різниці
позитивних температур на його зовнішньої і внутрішньої поверхні з

використанням анкерів і без них.

ками перекриття. В поєднанні з усадковими деформаціями каркаса будівлі за 
відсутності горизонтальних деформаційних швів відбувається руйнування 
кладки (рис. 5.1).
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Актуальність проблеми. У 2019 році українці всього світу будуть 

відзначати 75 роковини з дня смерті Митрополита Української греко-
католицької церкви (УГКЦ), великого прихильника ідеї екуменізму та борця 
за незалежну Україну й Українську національну церкву Андрея Шептицького. 
Нині українське суспільство нарешті починає розуміти важливість релігійного 
чинника в розбудові незалежної держави. З цієї точки зору наша робота є ак-
туальною. 

Метою роботи є загальний огляд релігійної та суспільно-політичної 
діяльності Великого Митрополита. 

Митрополит Андрей Шептицький (29.07.1865 – 01.11.1944) був 
духовним провідником українських національно-патріотичних сил кінця 
XIX – першої половини ХХ ст. Його релігійна та політична діяльність 
підпорядковувалась двом головним цілям його життя – створенню 
незалежної Української держави, яка б гарантувала демократичні пра-
ва українців та створенню Українського патріархату, за допомогою якого 
можна було б сполучити роз’єднані частини української нації й вирішити 
ще одну проблему – ліквідувати Великий розкол християнства 1054 р. 
Очолювана митрополитом Шептицьким греко-католицька церква стала 
дієвим фактором українського національно-політичного і державотворчо-
го процесів.

Екуменічна діяльність митрополита Шептицького проходила кількома 
етапами – від налагодження зв’язків з російськими православними ієрархами 
та пошуку шляхів до компромісу, крізь призму непорозумінь у церковно-
релігійній догматиці до створення в Росії греко-католицького екзархату на 
чолі з О. Зерчаніновим. Андрей Шептицький висунув план створення церкви 
східного обряду в Росії та зробив спробу втілити його в життя. Це він розгля-
дав як перший поштовх до ліквідації Великого розколу християнства. Йому не 
вдалося реалізувати свій план повною мірою, але вперше за майже 300 років 
католицький рух в Росії став мати чітко оформлені межі, єдине керівництво та 
широке міжнародне визнання. Така діяльність митрополита Шептицького заче-
пила багато різних соціально-політичних проблем і дала поштовх до реалізації 
церковних ідей, особливо після революційних подій 1917 р. Це знайшло своє 
відображення насамперед у розвитку греко-католицької церкви в Росії, обранні 
православного московського патріарха, якого не було в Росії на цей час вже 
майже 200 років, у рухові за автокефалію української православної церкви і 
встановленні дипломатичних відносин більшовицької Росії з Римським папсь-
ким престолом. 
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Справа Українського патріархату в розробці митрополита  Шептицько-
го проходила в кілька етапів  – від остаточного обґрунтування ідеї Київського 
патріархату до двох реальних спроб під час Української національної 
революції 1917 – 1921 рр. реалізувати цю ідею на практиці. За 43 роки  був 
розроблений план створення Українського греко-католицького патріархату та 
була спроба втілити його в життя. Митрополит розглядав цей крок як один із 
цементуючих національних чинників у створенні нової Української держави. 
Хоча цей план і не був реалізований у повному обсязі, але вперше за май-
же 300 років після митрополита Петра Могили ідея Українського патріархату 
стала одним з першочергових завдань української національної еліти, тому 
що без цієї інституції неможливе національне будівництво Української держа-
ви. На жаль, через протидію насамперед української православної церковної 
еліти митрополит не зміг реалізувати свій план на практиці. Другою протива-
гою в 40-х рр. XX ст. стало небажання церковної та політичної еліти шукати 
компромісу в цьому питанні.

Суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького 
підпорядковувалась єдиній меті – створенню Української суверенної соборної 
держа¬ви за етнографічним принципом як основи для консолідації української 
нації. За часів австро-угорського панування на Західній Україні митропо-
лит Шептицький разом з українськими парламентаріями розпочав боротьбу 
за політичні та національно-культурні права галицьких українців. З 1918 по 
1923 рр. його діяльність була спрямована на захист у всьому світі інтересів 
українського народу та підтримки ЗУНР. У міжвенний період та  напередодні 
Другої світової війни митрополит зосередив увагу на підтримці спротиву 
протидії українців денаціоналізаційній політиці Польщі. Слід зазначити, що тут 
використовувалися лише ті методи, які не суперечили християнській моралі.

Під час Другої світової війни митрополит Шептицький підтримав про-
голошення Української держави.  Він рятує галицьких євреїв, постійно апе-
люючи до вищих діячів Третього рейху. В останні роки свого архієрейського 
служінні він намагався примирити українські національні сили. Після при-
ходу радянських військ саме він підготував церкву до майбутніх соціальних 
зрушень. 

Багато планів Великого митрополита було здійснено як ним самим, так і 
його наступниками, першим з яких був митрополит (патріарх) Йосип  Сліпий. 
Але головним є те, що УГКЦ після митрополита Шептицького, переслідувана 
радянським політичним режимом, знаходячись поза законом, перебуваючи 
«в катакомбах», усе ж таки змогла вижити, легалізуватися в 1989 р. і зробити 
гідний внесок в розбудову незалежної України.

Президент П.Порошенко так сказав про Великого митрополита:  «Такі 
люди, як Владика Андрей, становлять золотий запас України. Здійсниться 
пророцтво Андрея, яке він виголосив у свій передсмертний час: «Україна 
увільниться від упадку і стане державою могутньою, об’єднаною, величавою, 
яка буде дорівнювати іншим високорозвиненим державам» (Високий замок, 
2015, 30 липня – 5 серпня). 
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Науковий керівник: кандидат філос. наук, доцент Нікітіна В. В.

Луганський аграрний національний університет

Вже протягом чотирьох років в Україні функціонують переміщені закла-
ди вищої освіти, студенти і викладачі яких стикаються як із загальними, при-
таманними українській освіті проблемами організації та здійснення навчаль-
ного процесу, так і зі специфічними труднощами, що спричинені вимушеною 
зміною місця розташування закладу. Подолання цих проблем або щонайменше 
мінімізація їх негативних наслідків передбачає аналіз цих проблем, зокрема, на 
підставі емпіричних досліджень соціологічного характеру.

Метою цієї роботи є виявлення змісту та причин проблем, які виника-
ють у студентів під час навчального процесу в переміщеному ЗВО (на прикладі 
Луганського національного аграрного університету). Методом дослідження 
було обрано метод анкетування студентів ЛНАУ.

З неконтрольованої Урядом України території було переміщено 20 ви-
щих навчальних закладів [1], серед яких і ЛНАУ, що був тимчасово розміщений 
у Харкові з жовтня 2014 року. Станом на початок жовтня 2018 року у ЛНАУ 
навчалося 2 355 студентів та працювало 110 викладачів.

Загалом проблеми навчального процесу у ЗВО, які взаємно зумовлю-
ють одна одну, можна угрупувати за такими напрямками: - проблеми, пов’язані 
з матеріально-технічною базою ЗВО; - проблеми, зумовлені недоліками в 
організації навчального процесу; - проблеми, пов’язані з виявом студента-
ми навчальної активності (у підготовці до занять, під час аудиторних занять 
тощо); - проблеми, зумовлені рівнем кваліфікації викладачів; - проблеми, що 
виникають внаслідок соціально-психологічної атмосфери у ЗВО. 

Проведене у вересні – жовтні 2018 року емпіричне соціологічне 
дослідження серед студентів денного відділення бакалаврату ЛНАУ (N=30), 
відібраних за статтю, курсом і факультетом навчання, наявністю/відсутністю 
статусу внутрішньо переміщеної особи, матеріальним становищем, місцем 
проживання у м. Харкові, отриманням/неотриманням стипендії, – засвідчило, 
що загалом студенти схвально ставляться до організації та здійснення на-
вчального процесу у переміщеному ЗВО. Загальний коефіцієнт задоволеності 
студентами окремими елементами навчального процесу складає 3,6 за 5-ти-
бальною шкалою від «зовсім не задоволений» (1) до «дуже задоволений» 
(5), що відповідає позиції «скоріше задоволений, ніж не задоволений». Най-
меншим чином студенти задоволені матеріально-технічною оснащеністю 
аудиторій (k=2,6) та спортивною базою університету (k=2,7), які орендують-
ся у харківських закладів освіти. Серед проблем, пов’язаних з матеріально-
технічною базою переміщеного ЗАО, опитані студенти назвали і такі пробле-
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ми, як відсутність в університеті доступу до Інтернету (40%) та можливість 
користуватися комп’ютерною технікою (20%). Але ці проблеми до певної міри 
компенсуються доброзичливим ставленням викладачів до студентів (k=4,7), 
ступінь об’єктивності яких заслуговує, на думку респондентів, оцінки «до-
бре», та позитивною морально-психологічною атмосферою у студентській 
групі (k=4,4) (рис. 1). Хоча при цьому 20% респондентів вказали на погане 
ставлення окремих студентів до тих, хто виявляє активність у навчальному 
процесі, 3,3% опитаних – незацікавленість викладачів в успіхах студентів, 
13,3% – використання ними застарілих методів викладання. 30% опитаних 
вважають проблемою недостатню кількість годин, відведених на спеціальні 
дисципліни. При цьому думки щодо перевантаженості аудиторними заняттями 
або замалої їх кількості виявилися суперечливими (відповідно 16,7% і 23,3%).

Серед причин, які заважають навчальній активності, студенти ЛНАУ ви-
окремили як власне ті, що безпосередньо пов’язані з навчальним процесом, – 
нестачу навчальної і методичної літератури (43,3%), якість викладання навчаль-
них дисциплін (10%), так і зовнішні чинники: нестачу коштів і необхідність 
працювати (33,3%), соціальні якості студентів (лінощі, невпевненість у влас-
них силах) (30%), умови проживання (як правило, у гуртожитку) і побутові 
проблеми (20%).

Отже, у переміщеному ЗВО першочерговою є потреба у значному 
покращенні наявної матеріально-технічної бази, яку було втрачено. Інші про-
блеми є такими, що подібні до загальних проблем вищої освіти в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Перелік державних вищих навчальних закладів, переміщених з району 

проведення антитерористичної операції [Електронний ресурс] : додаток до по-
станови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 935, ред. від 15.08.2017 р. 
– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/935-2015-%D0%BF.

Рис. 1. Задоволеність студентів ЛНАУ складниками навчального процесу
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Науковий керівник: асистент кафедри історико-філософських
 дисциплін Руднік Д. Г.

Луганський національний аграрний університет

Екологічне знання на сучасному етапі розвитку України набуває сво-
го принципового значення як один із аспектів національної безпеки. Охоро-
на природи у всіх її аспектах вимагає поширення екологічної освіти на усіх 
рівнях освіти, починаючи із дошкільної. Певні кроки у цьому напрямі вже ро-
бляться. Зокрема, введення до шкільної програми основ екологічних знань, на-
правлених на прищеплення до дітей, як майбутніх громадян України ідеї, що 
«людина є лише часткою Природи і Космосу, із законами та силами яких вона 
повинна рахуватися» [2]. Однак, вищесказане вимагає залучення напрацювань 
історичної науки для того, щоби показати, що для наших пращурів природа 
завжди мала велике значення, а тому охорона рослинного та тваринного світу 
від недобросовісного ставлення людини було запорукою власного виживання.

Одним з прикладів законодавчого закріплення природоохоронного мис-
лення українців можна вважати «Руську Правду» – перший кодифікований звід 
правил та законів, який бува укладений за часів князя Ярослава Мудрого в ХІ 
ст. Протягом кількох століть вона залишалася головним керівництвом при су-
дових розглядах, була заснована на судовій практиці давніх східних слов’ян [4, 
с. 31]. Вивченням екологічного аспекту правотворчості присвячені роботи М. 
В. Шарлеманя, М. Б. Булгакова, О. А. Ябулганова, Б. Д. Греков та ін. [1, 4, 7].

Відомості Про тваринний світ Київської Русі дає нам Софія Київська 
– історичний заповідник національного значення. Графіті на стінах собору до 
нашого часу залишаються об’єктом вивчення археологів та джерелознавців. За 
свідченнями М. В. Шарлеманя за часів Русі на території України були поширені 
дикі коні – тарпани, дикі віслюки – онагри, олені, зубри, лосі, тури, сайгаки, 
ведмеді, куниці, білки та вовки. Низка видів не збереглася до наших днів, зо-
крема тур – первісний бик, зменшилася кількість зубрів та диких коней, які 
опинилися на межі зникнення та звуження ареалу проживання [7, с., 123–125]. 
Головним чином цьому сприяла господарська діяльність людини. Зокрема, 
промислових масштабів набуло знищення куниць та білок, про що говорить 
використання їх шкірок як платіжний засіб у так званий «без монетний період» 
Київської Русі, тобто ХІ–ХІІ ст. до часу поширення закордонних монет у звич-
ному нам розумінні. Прикладом цього є свідчення арабських мандрівників під 
час мінних операцій русів-варягів у Константинополі: ««Дирхеми русів – сіра 
білка, без шерсті, хвоста, передніх та задніх лап, [а також] соболі. Якщо чогось 
не вистачає, то шкура стає бракованою монетою» [3, с. 141–142]. Та знахідки 
берестяних грамот у Новгороді, де обмінні операції велися за допомогою 
«векші» – білки [6, с. 91].

У законодавстві знайшла своє закріплення охорона тварин від посягання. 
Відзначимо, що призначення правових норм не було першочергово орієнтовано 
на екологічну безпеку, а на захист феодальних прав на природні ресурси та землі, 
тому норми були спрямовані на відшкодування збитків власнику ресурсів, а не 
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державі на відшкодування збитків та відновлення природи. М. Б. Булгаков та 
О. А. Ябулганов з цього приводу говорять, що природні об’єкти з їх флорою та 
фауною, які стали власністю, переходили під правовий захист держави; такий 
принцип не порушувався по мірі розвитку феодальних відносин та поширював-
ся на рибальство, полювання, бортництво та лісокористування [1, с. 4].

Руська Правда була складена у двох редакціях короткій (РП КР) та 
розширеній (РП РР). РП КР у ст. 36 визначає покарання за викрадення голубів 
та курей по 9 кун, за качку, гуся та лебедів 30 резан (куни та резани – невеликі 
срібні шматки масою до 2 г) [4, с. 15]. Ст. 32 накладає штрафні санкції за ро-
зорення князівських бортних пасік у 3 гривні (срібний злиток масою 160–210 
г у залежності від регіону). Вбивство князівського коня – 3 гривні, коня смер-
да – 2 гривні, кобила – 60 резан, за вола – 1 гривня, за корову – 40 резан, за 
теля – 5 резан, за барана – 1 ногата (ст. 28) [4, с. 15]. РП РР визначає пока-
рання за викрадення диких бобрів на приватних володіннях у 12 гривня (ст. 
69). Несанкціонована вирубка дубового лісу – 12 гривень за дерево (ст. 73). 
Розорення бортня (гнізда диких бджіл у лісі) тягло за собою відшкодування 3 
гривні за гніздо та півгривні за дерево (ст. 75). Покарання за знищення бджіл 
було дещо суворішим – 3 гривні та 10 кун за мед [4, с. 26–27]. Припустимо, що 
розорення дикої природи на сьогоднішньому етапі можна було б класифікувати 
як браконьєрство, тобто  незаконний промисел.

Таким чином, вже за часів першого періоду української державності мож-
на говорити про зародження суспільної та державницької думки, направленої 
на захист господарства та оточуючого середовища. Однак, наявна законодавча 
база не дозволяє побачити санкції за шкоду дикої природи за межами населених 
пунктів. Проте, у перспективі актуальним залишається проведення дослідження 
еволюції екологічної свідомості у подальших історичних періодах.
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НАРКОЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО 
ОСМИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Клементьєва А. В, Баранов Д. О.
Науковий керівник: асистент Сотова С. М.

Луганський національний аграрний університет

До проблеми наркотичної залежності завжди була прикута увага цілого 
ряду наукових знань. Це багатоаспектна проблема й нині вона не втратила 
актуальність, тому що різні вчені продовжують займатися її дослідженням: 
психологи – з точки зору впливу наркотичних речовин на розвиток особистості, 
наука педагогіка – з позиції використання педагогічних засобів впливу на 
особистість з метою профілактики наркотичної залежності, особливо серед 
молоді, юриспруденція – з позиції нормування профілактичної діяльності та 
роботи по боротьбі з наркотиками.  Соціологи розглядають наркозалежність як 
одну із форм девіантної поведінки, тобто такої, що відхиляється від фактично 
встановлених у суспільстві норм і стереотипів і не є типовою для більшості 
осіб. Необхідно зазначити, що спеціальна література дає таке визначення 
наркоманіі – це захворювання, яке виникає внаслідок  вживання наркотичних 
речовин та характеризується нездатністю стриматись від споживання постійно 
зростаючої кількості наркотиків [1]. 

Цікаво, але художня література також не лишилась осторонь проблеми 
наркозалежності, намагаючись боротися з нею «силою слова», висвітлюючи 
її за допомогою художніх засобів. Перші згадки про наркотичні речовини 
зустрічаються достатньо давно – майже 150 років і відносяться до творів 
зарубіжної літератури. Так, поет Томас ДеКвинсі вважається одним із перших, 
кому належить опис опіума в літературі. Його книга «Исповедь англичанина, 
употреблявшего опиум» (1821) була автобіографічною та шокувала Англію тих 
часів, тому що в ній автор відверто описав власні спостереження та враження 
від вживання наркотиків, характеризуючи їх як ейфоричні та божествені. Про-
блема наркозалежності прицільно висвітлювалась в таких творах зарубіжної 
літератури: «Морфій» М. Булгкова, «Роман з кокаїном» М. Агєєва, «Чума» О. 
Мєліхова  та багатьої інших.

Проте в нашому дослідженні ми зробимо спробу проаналізувати яви-
ще наркотичної залежності як об’єкта художньо-образного осмислення саме 
в сучасній українській прозі, оскільки сучасна література дає найбільш вираз-
ний опис реалій та основ. 

Так, в романі українського письменника і поета С. Жадана «Красный 
Элвис» (2009) є персонаж Славік, за професією арт-директор, який, вживаючи 
час від часу наркотичні речовини, не вважає себе наркозалежною людиною 
і каже про себе так: «Я аллергик. Мы, аллергики, как правило, сидим на ко-
лесах. Вот я, например, — сказал Славик и достал папиросу, — сижу. Уже 
десятый год. Раньше мне доктор прописывал. Но потом меня перестало 
вставлять, понимаете?» [2, с. 125]. Зустрічається також у книзі зображення 
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зовнішнього вигляду головного героя: «на вид ему был лет сорок, но это мож-
но было списать на наркотики» [2, с. 125]. Лише кілька слів дають можливість 
читачеві зробити висновок про негативний вплив наркотиків на організм лю-
дини, що проявляється в погіршенні фізичного стану і зовнішнього вигляду, 
прискорюється старіння організма і людина виглядає значно старшою від сво-
го віку.  

Інша героїня романа «Фройд би плакав» (2004) української письменниці 
І. Карпи, молода жінка Марла теж не вважає себе людиною, залежною від 
наркотичних речовин. Вона не має постійного місця роботи, цінує свободу, 
багато подорожує, а наркотики для неї щось на зразок атрибута мандрівника 
21 сторіччя. В результаті зловживання наркотичними речовинами не лише 
зовнішній вигляд героїні  зазнає негативних змін, але змінюється сприйняття 
дійності й відбувається погіршення пам’яті. Так, її волосся «випадало чимали-
ми шматками, залишаючи за Марлою невблаганний темно-русявий слід»,  свої 
відчуття в ділянці шлунку дівчина описує так: «Це значить, що стінки шлунку 
поїдають самі себе, коли їм нічого більше перетравлювати. Прекрасно. Вкупі з 
випаданням волосся це просто-таки перфектний старт» [3].  Разом з цим вона 
помічає, що з текстів, які вона намагалася читати «почали стрімко випадати 
окремі літери, морфеми, а то й цілі словосполучення» [3], далі була нездатність 
пригадати назви аропортів, готельні гімнати і свої дні, проведені в них, а 
таклж людей і вулиці. Не розуміючи причину свого незвичного стану, дівчина 
задається питанням «чому це відбувається?». Ймовірно причиною таких не-
гативних змін була специфічна речовина, якою зловживала Марла: «Дійсно, 
її туман в голові і часткова відмерлість почуттів не мали в собі геть нічого 
метафізичного, ім’я звіра, що наслав на неї дивні чари, також мало відганяло 
казковістю: Фенозипам» [3].

Отже, проблема наркозалежності є обє’ктом уваги й художньо-
го осмислення в аналізованих романах через узагальнення вчинків і ду-
мок  наркозалежної людини, а також зображення її зовнішнього вигладу та 
елементів портретної характеристики. Необхідно зауважити, що в прозі сучас-
них українських авторів проблема наркоманії висвітлюється шляхом зображен-
ня окремих епізодів і не є головною та не піддається настільки прискіплевій 
критиці з боку самих авторів.  
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ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
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В процесі економічних і соціальних перетворень наша країна має потре-
бу сьогодні в висококваліфікованих, творчо мислячих фахівцях, які можуть ак-
тивно впливати на рівень виробничого і соціального розвитку держави. В даний 
час одним з найважливіших факторів, що визначають конкурентоспроможність 
не тільки кожного регіону, а й держави в цілому, є ефективне використання на-
явних інтелектуальних ресурсів.

Кадрова ситуація в науці, яка склалася на даний момент, вкрай неодно-
значна: з одного боку, переважають вчені старшого (старше 50 років) і серед-
нього покоління; з іншого, сформовано покоління учених, які почали свою 
трудову діяльність в науці в середині-кінці 90-х років в умовах відкритості 
міжнародних кордонів науки, в період «інформаційної та технологічної 
революції». При цьому в нашій країні існують проблеми залучення і утри-
мання молодих учених не тільки в науково-освітньому, науково-дослідному 
секторі, а й, перш за все, в системі вищої школи.

Помітною тенденцією розвитку української вищої освіти в останні роки 
стає зменшення припливу молодих кадрів з числа випускників аспірантури, що 
перешкоджає нормальному розвитку вищої школи.

Аспірантура більш не є кузнею кадрів вітчизняної науки. Основна 
частина її випускників продовжує роботу в інших галузях, не пов’язаних з 
науково-інноваційною діяльністю.

У зв’язку з цим особливого значення набуває підготовка молодих 
вчених і, перш за все, в середовищі вузівського наукового співтовариства, 
як найважливішого стратегічного ресурсу країни, наукові розробки які 
відрізняються інноваційними ідеями, неординарними підходами, прогресив-
ними методами, а впровадження отриманих результатів в практику дозволять 
вирішувати багато соціальних і економічні завдання, які стоять перед сучас-
ним суспільством.

Проблема старіння науково-педагогічних кадрів у вищій школі, труднощі 
їх ротації мають істотні відмінності в різних регіонах країни. Столичні ВНЗ 
як і раніше мають переважну можливість рекрутування здатних і таланови-
тих молодих вчених і викладачів з провінції. Провінційні ВНЗ змушені по-
повнювати свій кадровий потенціал випускниками тільки вищих навчальних 
закладів регіону, тобто спостерігається просте відтворення існуючих науко-
вих шкіл і традицій професійно-науково-педагогічної діяльності. При цьому 
за результатами регіональних досліджень, «які отримали відповідну наукову 
кваліфікацію» молоді вчені залишають викладацьку роботу і знаходять засто-
сування своєму інтелектуальному потенціалу в інших сферах діяльності.
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Проблеми розвитку вітчизняної науки розглядають такі вчені як А.Л. 
Ареф’єв, П.Г. Ареф’єв, В.С. Арупонов, Г.С. Батигін, Н.М. Дмитрієв, І.А. 
Клімов, Л.А. Козлова, Н.А. Коробкіна, Н.Я. Мазлумянова, Н.Є. Покровський, 
С.С. Рапопорт, З.М. Свідерський, Л.Н. Стрекова, Ф.З. Шереги. Рівень досяг-
нень науковця в сучасній соціології аналізується через показники соціально-
статусної шкали: наукові ступені і звання; власне наукові досягнення і рівень 
кваліфікації; наукові посади і адміністративні кар’єри; популярність, пре-
стиж в науці і т.д.

Регіональну специфіку функціонування системи вищої професійної 
освіти, в тому числі в аспекті її мотиваційної складової, в своїх роботах вияв-
ляли В.І. Бакштановскій, М.Л. Білоножко, Ю.Р. Вишневський, В.В. Гаврилюк, 
Т.В. Латишева, В.В. Майер і ін.

Разом з тим, незважаючи на важливість для інноваційного розвитку 
країни такої соціально-професійної групи, як молоді вчені, її дослідження прак-
тично не проводяться, або вони носять фрагментарний характер і вирішують 
вузьковідомчі або локальні завдання. Недостатньо досліджені питання форму-
вання мотивації молодих викладачів вищих закладів освіти, а також розробки 
ефективності мотиваційних концептуальних - комплексних програм для моло-
дих представників наукового складу вузів.

Необхідно відзначити практичну відсутність робіт, присвячених фор-
муванню мотиваційної складової молодих вчених вищої школи, залучення й 
утримання молодих кадрів в системі вищої професійної освіти, що й зумовило 
актуальність даного направлення науково-практичного дослідження.
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У статті висвітлюється наукова і політична діяльність В’ячеслава 
Липинського, акцентується увага на тому впливі, який має його спадщина для 
розв’язання сучасних проблем української держави.

Ключові слова: нація, націоналізм, територіальний патріотизм, еліта, 
монархізм, класократія, самостійність.

В українській історіографії постать В’ячеслава Липинського довгий час 
сприймалася упереджено, стала об’єктом домислів та перекручувань. Зокрема, 
його монархічні погляди сприймалися крізь призму демократичних ідей Гру-
шевського, Винниченко та, відповідно, засуджувалися. Польські дослідники 
приписували Липинському політичний романтизм, неспроможність до 
реальної політичної праці тощо.

В останні роки інтерес до творчої спадщини Липинського зростає. Ста-
ли загальнодоступними більшість його праць, які видавалися за кордоном. 
Такі автори, як Федів Ю., Осташко Т., Кухта Б., Безсмертний – Анзіміров А. у 
своїх роботах створили об’єктивну картину життя та діяльності В. Липинсь-
кого – палкого українського патріота, що присвятив своє життя боротьбі за 
українську державність. 

В центрі світоглядних позицій В. Липинського була українська дер-
жава. Її здобуття й утвердження стало магістральною лінією не тільки його 
теоретичної спадщини, але і справою всього життя. Чому польський шлях-
тич, католик Вацлав Ліпінський (Lipiński) став українським націоналістом 
В’ячеславом Липинським? Чи зрікся він інтересів свого народу, адже поля-
ки вважали західноукраїнські землі своєю територією, «східними кресами». 
Уважне вивчення життєвого шляху, наукових праць та листів Липинського 
дозволяє зробити висновок, що він почувався українцем, не пориваючи зі своїм 
соціальним середовищем, не соромлячись і не зрікаючись його, як не зрікся він 
і своєї католицької віри. «Українцем — в розумінню людини, зв’язаної душею і 
тілом — всіми емоціями і всіми матеріяльними інтересами — з Україною, я був 
не тільки від дня свого народженя, а од тієї хвилини, коли мій предок Іосиф-
Антін «товариш роти панцирної» в 1759 році придбав собі землю на Поділлі, 
тут оженився і тут оселився» [7]. В’ячеслав Липинський підкреслював: «Моє 
українство — це українство моєї верстви, яким я хочу врятувати цю верству 
од загибелі і зробити її потрібною для нашої рідної землі, для нашого рідного 
народу» [7].

У «Листах до братів-хліборобів» він зауважував: «Коли я пишу ... - «ми 
українські націоналісти» - це означає, що ми хочемо Української Держави, охо-
плюючи всі класи, мови, віри і племена Української Землі» [1]. Таким чином, 
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за Липинським, справжнім виразником нації повинен бути «політичний», а не 
«етнічний» українець, громадянин Української держави. 

Найцікавішим вкладом В’ячеслава Липинського є його теорія класократії 
як найкращої форми державного устрою України. Спадкова і конституційна 
монархія забезпечує стабільність, єдність і понадкласовий характер держави. 
Він упевнений у тому, що кожен народ повинен пройти період монархії, абсо-
лютизму і якраз відсутність в Україні абсолютної монархії не дозволила ство-
рити свою власну державність. «Українська держава, як всяка держава, може 
бути створена для «народа», для більшості організованим, розумним і витрева-
лим хотінням меншості» [2, 8].

В основу концепції національної еліти (меншості) Липинський поклав 
принцип «територіального патріотизму», селекції найкращих людей за їх 
здібностями, духом та активною діяльністю [2, 9].

Монархічні погляди В’ячеслава Липинського ускладнювали його сто-
сунки з українською інтелігенцією, яка захоплювалася соціалістичними 
ідеями. На відміну від більшості своїх ровесників, які вивчали класику 
соціал-демократичного руху, він вивчав історію України і прагнув протиста-
вити ідеям соціалізму та радикалізму національно-державницьку ідею. Ли-
пинський відкрито та постійно демонструє свої самостійницькі уподобання: 
«Я був самостійником, єсть і буду ним до смерті». І підкреслював: «Хто не за 
самостійність, той нищить ідею нації» [4]. У листі до Володимира Гнатюка він 
згадує, що його називали «варятом», «коли перед війною нашій інтелігенції я 
говорив про українську державність» [4].

Передбачаючи близький вибух міжнародного конфлікту, Липинський 
намагався використати його для української самостійницької акції та не поли-
шав надії заснувати українську політичну організацію самостійницького спря-
мування. У 1911 році за його ініціативою створено Український інформаційний 
комітет, а в 1912-му він розробив проект заснування Союзу визволення України. 
Вони мали на меті організацію боротьби за незалежну Українську державу.

В’ячеслав Липинський прагнув не лише скласти формулу для побудо-
ви незалежної держави та домогтися послідовного формування у свідомості 
національної еліти бажання Української держави, а й зрозуміти причини, 
«що не дали їй в протязі 1000 літ здійснитись» [4]. На його переконання, ве-
ликою проблемою національного державотворення була поведінка еліти, яка 
здебільшого нехтувала своїм прямим обов’язком взяти на себе відповідальність 
і досягнути загальнонаціональної гармонії заради спільної мети.

Історичним фундаментом державницької концепції В’ячеслава Липинсь-
кого стали його наукові дослідження, присвячені добі козаччини. Козаччина 
цікавила його не сама по собі, а як носій українських державницьких починів 
та української державної традиції. При цьому в центрі досліджень Липинсь-
кого був не народ-маса, а провідна верства-еліта, яку він вважав вирішальним 
чинником державотворення. На думку історика, саме діяльність козацької 
еліти, до якої влилися найактивніші елементи української шляхти, уможливила 
постання самостійної держави під проводом Богдана Хмельницького, що про-
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довжила традицію української державності, перервану після князівської доби. 
Основна історична монографія В’ячеслава Липинського «Україна на переломі» 
присвячена кінцевому періоду діяльності Хмельницького, коли він із речника 
козацького автономізму в межах Речі Посполитої виріс у суверена самостійної 
Української держави — Війська Запорозького [3].

 Головний твір Липинського — «Листи до братів-хліборобів» (1919–
1926 рр.), квінтесенція його політичних, історичних та філософських поглядів. 
Ця книга присвячена питанням побудови майбутньої незалежної держави в 
Україні з точки зору організації українського суспільства. Червоною ниткою 
через всю працю проходять тези «нації» та «держави». Автор доводить, що 
лише після постання Української держави сформується українська нація, 
яка об’єднає всіх громадян України без різниці національної, соціальної, 
політичної та релігійної належності. 

В’ячеслав Липинський вирізнявся високою моральністю в усіх вчинках, 
насамперед у політичних та громадських справах. Він пов’язував майбутнє 
України з поверненням до створених попередніми поколіннями моральних 
цінностей, із яких «виріс Шевченко, з якої виросло наше відродження». Бо-
ротьба за українську ідею з політиками, які звикли «заробляти з любові до 
України», подекуди змушувала Липинського розмірковувати, а чи правильний 
шлях він обрав [7].

Велику духовну підтримку він отримував від голови Української греко-
католицької церкви митрополита Андрія Шептицького. У 1929 в одному з 
листів той писав: «…Розумію, як часом зневіра може Вам відбирати і відвагу, 
і оптимізм, але Ви можете з гордістю і радістю поглядати на діло свого життя 
і дякувати Богові за те, що дав Вам сповнити, Ваше діло остоїться, хоч справа, 
для якої Ви працювали ціле життя, може, далека від тріумфу, але аж научили 
наших земляків правильно думати у політиці, очевидно не всіх, але многих з 
них, а поволі здорова політична гадка буде розширятися... Тому не беріть до 
серця хамства українців деяких, а хоч би многих, Ваша гадка лишиться ясною 
в нашій історії» [7].

Кардинал Йосиф Сліпий відзначав його духовну силу і відданість 
національній справі. «Я був два рази у Липинського в його малому маєтку в 
Стирійських горах, — розповідав він. — Не було більшої духової насолоди, 
як розмовляти з тою людиною. Його ум — це, мабуть, найглибша українська 
криниця знання, а під духовим оглядом — це просто велетень. Робив у розмові 
вражіння лікаря, що може і вміє поставити на ноги знеможену і биту сумнівами 
людину. Мені ніколи більше не довелося стрічати в життю такої багатої в духо-
вому й розумовому розумінні людини» [7].

Значення, яке В’ячеслав Казимирович Липинський може мати сьогодні 
для України, полягає насамперед у його політичній спадщині. Його концепції 
національної еліти, територіального патріотизму, релігійної толерантності, 
класократичної структурованості суспільства не втратили свого практичного 
значення для розбудови української державності й у наші дні.

Твори Липинського зробили справжню революцію проти народницько-
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го та соціал-демократичного світосприйняття та позбавили його монопольних 
позицій у формуванні політичних орієнтирів українського громадянства, а 
історичні праці започаткували формування державницької школи в українській 
історіографії та суспільній думці. 

В’ячеслав Липинський неодноразово наголошував, що «замість способу 
думання пасивного, мовляв, Україна сама зробиться, я хотів дати спосіб ду-
мання активний, динамічний: що і як ми, українці, повинні робити, щоб була, 
щоб здійснилась Україна» [2, 8]. У цих словах увесь пафос великого явища 
В’ячеслава Липинського, який, хоча і з величезним запізненням, повертається 
у світ, задля якого він жив, боровся і помер.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНО-
СТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНО-

СТРАННОМУ 
Одинцова Т.А.

Луганський національний аграрний університет

В теории и практике обучения на протяжении долгого времени было при-
нято считать, что речеязыковая компетенция это сознательное или интуитивное 
использование знания системы языка с целью построения грамматически и семан-
тически правильных предложений, а под реализацией этой компетенции – умения 
и способности обучаемого демонстрировать знание системы посредством речи.
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Процесс развития иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности обучаемых студентов происходит в следующей последова-
тельности:

– от формирования лингвистической, речевой и социокультурной ком-
петенций к развитию иноязычной профессиональной коммуникативной ком-
петентности и далее к этапу становления и утверждения профессионализма 
языковой личности.[1] Упомянутые составляющие системы обучения связаны 
между собой определенной ступенчатой зависимостью, где главная роль отве-
дена целям обучения, которые формируются под влиянием среды. Кроме того 
они влияют на выбор в подходах в обучении, методов, принципов, средств и 
организационных форм обучения.

А. Н. Щукин представляет коммуникативную компетенцию как слож-
ное целое. Коммуникативная компетенция, с его точки зрения, означает спо-
собность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность 
в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы 
деятельности. Базируется коммуникативная компетенция в ее современной 
интерпретации на следующих видах компетенций, формируемых на занятиях 
по языку.[2]

Лингвистическая (языковая) компетенция. Подразумевает комплекс 
знаний о системных понятиях языка, о правилах использования единиц языка 
в речи и способность пользоваться этим комплексом знаний для понимания 
чужих мыслей и выражения собственных идей и суждений как в устной так и 
в письменной речи.

Речевая компетенция. Подразумевает знание методов формирования 
и выражения сформулированных мыслей при помощи языка, что, в свою оче-
редь, обеспечивает возможность организовать и осуществить речевое дей-
ствие, а также способность пользоваться такими методами, чтобы понимать 
мысли других людей и выражать собственные суждения в устной и письмен-
ной форме в разнообразных ситуациях общения.

Социокультурная компетенция. Означает компетентность обучаемых 
студентов в национально-культурных особенностях, социальном и речевом по-
ведении носителей языка, обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории 
и культуры страны, а кроме того возможность использовать эти знания в про-
цессе общения.

Социальная компетенция. Выражается желанием и умением комму-
ницировать с другими людьми, способностью ориентироваться в процессе 
общения и строить высказывания в соответствии с речевым намерением ком-
муникатора и ситуацией.

Стратегическая компетенция. Стратегическая компетенция может 
быть использована с целью восполнить имеющиеся пробелы в знании языка, 
речевом или социальном опыте общения в иноязычной среде.

Дискурсивная компетенция. Это способность обучаемого студента ис-
пользовать определенные стратегии для построения и интерпретации текста.

Предметная компетенция. Предметная компетенция дает возмож-
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ность ориентироваться в содержательном аспекте в определенной сфере чело-
веческой деятельности.

Профессиональная компетенция. Приобретается в процессе обучения 
и обеспечивает способность к успешной профессиональной деятельности. [2]

Таким образом: под коммуникативной компетентностью иностранных 
студентов при обучении русскому как иностранному понимают совокупность 
лингвистической, фонетической, морфологической, синтаксической и лекси-
кологической компетенций, определяющих правила вербального и невербаль-
ного взаимодействия и социолингвистической целесообразности [1].

Составляющими коммуникативной компетенции студента являются:
  владение такими качествами речи и речевого поведения, как правиль-

ность, точность, ясность, выразительность, богатство языка; эффективное и 
уместное использование жанрового разнообразия профессиональной речи;

  владение логическими и языковыми средствами убеждающей аргу-
ментации;

  владение управленческой риторикой и законами общения в различных 
деловых и профессиональных ситуациях; умение вести телефонные разгово-
ры,

  деловые беседы, деловую переписку; умение слушать партнера по 
общению,

  тактичность, внимательность; способность грамотно выстраивать 
стратегию речевого поведения в служебных ситуациях общения [1].

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андриенко А. С. Развитие иноязычной профессиональной коммуни-

кативной компетентности студентов технического вуза (на основе кредитно-
модульной технологии обучения): автореф. дисс. … на соискание науч. степе-
ни канд. пед. наук. / А. С. Андриенко.– Ростов-на-Дону, 1007.– 16с

2. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранно-
го: Учеб. пособие для вузов / А. Н. Щукин. – М.: Высшая школа, 1003. – 334 с.
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Людина може жити в ілюзіях і приймати їх за реальність. У зв’язку з 
цим виникає питання, що саме переконує в істинності ідей і справжності світу? 
Цим визначається дослідницька мета - обґрунтувати принцип, на основі якого 
ми можемо говорити про реальність і справжність в пізнанні.



98

Переконаність людини у будь-чому заснована на самовизначенні 
особистості. Самовизначення відбувається тоді, коли особистість визначає своє 
ставлення до явища або ідеї, і це ставлення змінює її. Саме зміна особистості 
є для неї незаперечним доказом автентичності явища або ідеї. Отже, реальним 
можна вважати все те, що потенційно може вплинути на розвиток будь-якої 
особистості. Це дозволяє говорити про реальність всього, стосовно чого може 
самовизначитися хоча б одна якась особистість.

Йдеться зовсім не про визнання матеріального існування фантазій та 
ілюзій, а про те, що є різні форми існування, не тільки в матеріальному сенсі. 
Форму існування будемо називати простором, але у більш широкому сенсі, а 
не тільки в сенсі протяжності або впорядкування емпіричних явищ. Тут під 
простором розуміється певне поле можливостей, що володіє власною при-
родою і власними законами, відповідно до яких люди можуть взаємодіяти та 
реалізовувати можливості.

Отже, можна говорити не тільки про простори матеріальних явищ, а й 
про віртуальний простір, художній простір, простір ейдосів тощо.

Серед різних видів простору слід виділити три об’єктивних простори.
1. Матеріальний простір. Це – простір, що оформлюється фізичними 

законами і визначає пізнання органами відчуттів.
2. Духовний простір. Це – простір, що визначає пізнання за допомогою 

емпатії.
3. Ідеальний простір. Це – інтелігібельний простір, що визначає пізнання 

ідей як наочних для розуму ейдосів.
Поряд із ними можна виділити суб’єктивні простори, зокрема, простір 

внутрішнього життєвого світу живої істоти. У цьому просторі особистість без-
посередньо виявляє себе, накопичує досвід, розкривається у внутрішніх пере-
живаннях і т.ін.

Простори можуть перетинатися між собою або співіснувати паралельно. 
В емпіричному просторі відбувається фізична взаємодія між людьми. Оскільки 
існування людини може бути дано в емпатії, а не тільки в емпирічному 
сприйнятті, то можна сказати, що людина існує в духовному просторі, а не 
тільки в емпіричному. А тому, що можна усвідомити сутність конкретної лю-
дини і тим самим подумки апелювати до самої людини по суті, а не тільки до її 
зовнішнього вираження, вона існує і в ідеальному просторі.

Ми не можемо фізично взаємодіяти з числами, і не можемо відчути в 
емпатії, адже, в матеріальному і духовному просторі вони відсутні. Однак у 
нас є ідеї чисел і їх відносин, тому ми можемо їх досліджувати. Це доводить їх 
існування в ідеальному просторі.

До того, що знаходиться в об’єктивному просторі, люди можуть дійти 
незалежно один від одного. Те, що знаходиться в суб’єктивному просторі, 
пізнається або самою особистістю, до якої цей простір належить, або іншою 
конкретною особистістю за допомогою спілкування. Якщо щось пізнається в 
об’єктивному просторі, то воно втілюється у просторі внутрішнього життєвого 
світу людини. Утім, людина не може на основі зовнішніх даних і логіки виз-
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начити, як предмет втілений у свідомості іншої людини. Отже, об’єкт може 
існувати в різних об’єктивних просторах, при цьому уявлення про нього 
продовжує існувати в різних суб’єктивних просторах.

Осмислення простору як поля можливостей означає, що з об’єктом 
всередині простору можна взаємодіяти тільки відповідно до законів цього про-
стору. Наприклад, з тілом людини ми можемо взаємодіяти за фізичними за-
конами, проте за межами цієї взаємодії виявиться її настрій, оскільки сфера 
почуттів людини знаходиться в духовному просторі. Емпатія визначає інший 
тип взаємодії: якщо одна людина переживає сильну емоцію, то інша може її 
сприйняти у співпереживанні. Більш того, також можливо безпосередньо все-
лити людині чужі їй емоції.

Сутність людини не змінюється від будь-якого фізичного, або духовного 
впливу. Однак відповідно до законів розуму сутність можна досліджувати як ідею, 
змінювати її в розумінні та взаємодіяти з нею у процесі породження нових ідей.

Зміни в одному просторі можуть ставати причиною зміни в інших 
просторах. Припустимо, людина боляче вдарилася. Ця подія перебуває в 
емпіричному просторі. При цьому її ставлення до болю в потоці негатив-
них емоцій виникає вже в духовному просторі, хоча причина цього лежить 
у матеріальному просторі. Ідеальний простір дещо відрізняється від інших 
об’єктивних просторів тим, що зміни в ньому відбуваються як добудова 
попередніх ідей або розкладання ідеї на складові. І зміни такого типу за зако-
нами мислення стосуються також людини в процесі пізнання.

Зміни в одному просторі відбиваються в інших просторах у силу 
цілісності об’єкта. Якщо його не дано в цілісному існуванні, то зміни зали-
шаються в межах одного простору. Наприклад, ми не можемо відчути емоцію 
іншої людини саме так, як вона переживає її у своєму внутрішньому світі. 
Цілісність об’єкта розкривається в точці перетину різних просторів. Отже, 
повинен бути апріорний принцип, який лежить в основі цілісності об’єкта, і 
відповідно до якого різні простори перетинаються.

Цей апріорний принцип можна зрозуміти за аналогією з принципом 
трансцендентальної єдності апперцепції І. Канта. Тільки в цьому випадку 
принцип цілісності визначається трансцендентальною єдністю в точці пере-
тину різних просторів.
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Кожна людина, хоча б один раз, стикалася в своєму житті з таким яви-
щем як дежавю. Дежавю (фр. déjà vu – вже бачене) – психічний стан, при яко-
му людина відчуває, що вона колись уже була в подібній ситуації, подібному 
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місці, проте це відчуття не зв’язується з конкретним моментом минулого. 
Існують різні теорії, які пояснюють дежавю: психологічні, філософські та 
навіть езотеричні. Наприклад, філософ А. Курган пояснює феномен дежавю на 
основі онтології часу. Однак зараз розглядається психологічна гіпотеза фено-
мену дежавю на основі аналізу особливості пам’яті людини.

Особисто я вважаю, що дане явище обумовлене діяльністю певних 
ділянок людського мозку, які до цього перебували в стані бездіяльності. 
Існує поняття віщого сну – це сон, в якому людина бачить якийсь момент 
свого, а може і не свого майбутнього і, що не маловажно, запам’ятовує його. 
За це відповідають певні ділянки мозку, пов’язані з підсвідомістю і свідомої 
пам’яттю, оскільки свідомість під час сну, частково, а частіше повністю, 
вимикається. Вона розвинена далеко не у всіх людей, адже далеко не всі бачать 
віщі сни. Утім, а якщо це не так? А якщо періодично вона частково активується 
у кожного? 

Під час сну підсвідомість кидає нам певні варіанти майбутнього, їх 
може бути безліч. З цих варіантів один в точності до дрібниць копіює момент з 
життя, і коли він відбувається, тоді і виникає відчуття, що це вже колись, десь 
відбувалося, тобто дежавю. 

Особливістю є те, що людина як тільки прокидається, то відразу ж 
забуває те, що бачила уві сні, і під час самого дежавю навіть не замислюється, 
де вона могла це вже переживати, просто приймає все як даність. Справа в 
тому, що всі варіації зберігаються не в звичайній пам’яті свідомості, а у деякій 
подобі резервної пам’яті, тобто пам’яті підсвідомості, до якої немає доступу 
свідомості. 

З цього можна зробити висновок: механізм дежавю, на відміну від 
віщого сну, не задіює ділянки мозку, що відповідають за пам’ять свідомості, 
тільки варіації майбутнього, а запам’ятовує це все так звана резервна пам’ять. 
І ніхто не може сказати точно, коли був побачений саме цей варіант того, 
що відбувається. Це могло статися кілька місяців тому, а могло в ранньому 
дитинстві. Людина може роками жити спокійно до того моменту, коли відчує 
дежавю.
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Травматизм та переломи у дрібних тварин в міських умовах реєструється 
досить часто. Причиною переломів є транспортний травматизм, падіння з 
висоти (дерев, вікон). У дрібних порід собак частими причинами переломів 
є падіння з рук господарів. В основу лікування тварин при переломах кісток 
крім відновлення анатомічної будови входить також відновлення фізіологічної 
і функціональної здатності пошкодженої кістки травмованої тварини. Це 
досягається різними методами і способами. Також зростає необхідність за-
стосування нових ефективних засобів після оперативного втручання з метою 
скорочення термінів реабілітації травмованої тварини, та для профілактики 
ускладнень первинного і вторинного порядку.

Метою роботи було вивчення ефективності лікування переломів кісток 
у домашніх тварин, та порівняння різноманітних методів післяопераційної 
терапії для запобігання ускладнень після остеосінтезу.

Взагалі з вересня 2017 року по вересень 2018 року найчастіше діагностували 
переломи стегнової і плечової кістки та кісток гомілки, рідше – передпліччя і та-
зових кісток. У 83,3% випадків реєстрували закриті переломи і в 16,7% – відкриті. 
Закриті переломи найчастіше зустрічалися при травмах плечової, стегнової кістки 
та кісток тазу. Відкриті – переважно при переломах гомілки та передпліччя.

На підставі комплексної оцінки даних анамнезу господарів хворих тва-
рин, різноманітних клінічних досліджень, детального вивчення рентгенограм 
визначали методику оперативного лікування.

Формування груп в дослідах здійснювалася в міру надходження тварин 
протягом 2018 року (з 06 серпня по 30 вересня), намагаючись максимально ке-
руватися принципом аналогів. ліПорівняння різних методів у післяопераційний 
період вивчали на 12 собаках в трьох групах, та на 9 котах також у трьох групах.

У кожну групу включали тварин з приблизно однаковою характеристи-
кою перелому, його локалізацією, відсутністю ускладнень, враховували вік тва-
рини і його стан ( у всіх тварин було діагностовано перелом великогомілкової 
кістки, методом лікування було обрано остеосинтез пластинами). Після прове-
дення оперативних втручань тварини знаходилися в домашніх умовах з чітким 
дотриманням вимог догляду та утримання.

У першій групі собак та котів у післяопераційний період була при-
значена терапія з використанням нестероїдного протизапального засобу 
«Ревмоксікам», антибіотику «Цефтріаксон» та знеболювального препарату 
«Бутомідор», тварини знаходилися на амбулаторному лікуванні без обмеження 
фізичних навантажень.
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У другій групі були призначені ті ж самі препарати, тварини утримува-
лися на амбулаторному лікуванні, але у клітці з обмеженим простором. 

У третій групі досліджуваних тварин для післяопераційної терапії було 
призначено також «Ревмоксікам», «Цефтріаксон» та «Бутомідор», тварини 
утримувалися на амбулаторному лікуванні у клітках з обмеженим простором, 
але додатково після загоєння перелому були призначені фізіотерапевтичні за-
ходи ( плавання, бігова доріжка та ін.).

За результатами досліджень було виявлено що у всіх тварин опора на 
хвору кінцівку протягом першої доби після перелому була відсутня; на 2-3 
добу вона відновлювалася, супроводжуючись кульгавістю опорного типу силь-
ному ступені. До 15 діб всі тварини досить впевнено спиралися на пошкодже-
ну кінцівку, відзначалася кульгавість опорного типу середньої та незначною 
мірою. До 20-25 днів у тварин першої та другої групи і до 25-30 днів у тварин 
третьої групи функція пошкодженої кінцівки повністю відновлювалася.

Отже, можна зробити висновок, що лікування переломів у домашніх 
тварин, все ж є досить ефективним. Найголовнішим є своєчасна діагностика 
та правильно підібраний метод лікування. Не менш важливим є також питання 
післяопераційного лікування, для запобігання післяопераційних ускладнень.

УДК 616.995.42-036.22(477.52)

ЛІКУВАННЯ КЛІЩОВОГО БОРЕЛІОЗУ У СОБАК
Богова Ф. В.

Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор Наливайко Л. І. 
Луганський національний аграрний університет

Хвороба Лайма (лайм - бореліоз) - це трансмісивне, природно-осеред-
кове захворювання людини і тварин. Захворювання може характеризуватися 
багатоваріантно, маючи гострий прояв, або хронічний, рецидивуючий, латент-
ний перебіг [1].

Збудник відноситься до нового виду патогенних борелій, такі їх види, 
як Borrelia (В) burgdorferi, В. garinii і В. afzelii відіграють значну роль у 
виникненні лайм -бореліозу [2].

Переносниками хвороби Лайма в Європі та Україні є кліщі роду Ixodes 
ricinus та Dermacentor reticulatus. Зараженість кліщів бореліями складає в 
Польщі 6,2 %, в Україні - 9,7 % (6,3 - 25 %), у Білорусії - 9,4 %, у Литві - 11 %, 
в Європі -  13,7 %, у Росії - 24,5 - 90 %, у Латвії - 18 - 51 %  [2, 3].

Класичні клінічні ознаки захворювання - гострий артрит або поліартрит, 
кульгавість з опуханнями суглобів, підвищення температури, млявість, і 
місцеве збільшення лімфатичних вузлів. Терапія заснована на лікуванні 
інфекції та усуненню болю.

Нами при лікуванні кліщового бореліозу у собак була порівняна 
ефективність двох антибіотиків різних фармакологічних груп – ронаксан та 
амоксицилі 
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Дослідження було проведено на собаках з гострим перебігом Лайм-
бореліозу (2 групи). У схему лікування включали: римаділ, фоспреніл, рибок-
син, мультивітамін, внутрішньовенні інфузії 0,9 % розчину натрію хлориду. 
Крім того, собакам першої дослідної групи (n = 2) призначили антибіотик ро-
наксан, другий (n = 2) - амоксицилін. Клінічний стан тварин оцінювали щодня 
протягом 14 діб.

При надходженні у хворих собак відзначали підвищення температури 
тіла в межах 39,5º-41,0ºС, відсутність апетиту, пригнічення і загальну слабкість. 
У двох собак реєстрували кульгавість на задні кінцівки, по одному випадку  - 
на праву задню кінцівку, на праву передню та на праву задню кінцівку.

При пальпації тільки у двох собак виявили хворобливість в тазостегно-
вих суглобах різної інтенсивності.

Внаслідок проведеної терапії видиме поліпшення клінічного ста-
ну (збільшення фізичної активності, зниження хворобливості в суглобах, 
нормалізація температури тіла і апетиту) у собак першої групи спостерігали 
вже на наступний день. У тварин другої дослідної групи поліпшення не 
було. Через 14 діб від початку лікування тварини першої дослідної груп були 
клінічно здорові. У собак групи № 2 при нормальній температурі тіла (38,9-
39,1 ° С) зберігалася кульгавість і низький апетит. Після курсу лікування титр 
антитіл у  собак групи № 1 знизився до 1:40 (замість 1: 160), в групі № 2 - титр 
антитіл зберігся колишнім і склав 1:80.

Отримані клінічні та серологічні дані свідчать про перевагу ронаксану 
перед амоксициліном.
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Епізоотологія та лабораторна діагностика аденовірусної інфекції курей
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Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор Наливайко Л.І.
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Останнім часом аденовірусна інфекція протікає серед курчат-бройлерів 
у гострій формі як аденовірусний гідроперикардит – це високо контагіозне 
вірусне захворювання переважно бройлерів 3-5-ти тижневого віку, що 
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характеризується накопиченням в перикарді транссудату, гепатитом, асцитом 
і нефрозо-нефритом. 

 Діагноз на аденовірусні гідроперикардит бройлерів ставлять на 
підставі епізоотологічних, клінічних, патологоанатомічних даних та лабо-
раторних результатів - виділення вірусу (з печінки),  що розвиваються на 
ембріонах курей, фібробластів ембріонів курей, а також результатів зараження 
сприйнятливих курчат 10-денного віку [1, 2].

Мета роботи. Провести епізоотологічне обстеження та лабораторну 
діагностику курей птахогосподарств Донецької області щодо аденовірусної 
інфекції птиці.

Матеріали і методи дослідження. В роботі використовували 
епізоотологічні, серологічні, клінічні, патолого-анатомічні, вірусологічні ме-
тоди досліджень.

Результати досліджень та їх обговорення. Епізоотологічний аналіз про-
водили у одному приватному господарстві Донецької області, де спостерігали 
смертність курчат до 2 % від загальної кількості 1500 голів.

Хвороба перебігала у субклінічній формі. При розтині трупів по-
леглих бройлерів виявляли жовтувате фарбування підшкірної клітковини і 
внутрішнього жиру, осередкові крововиливи в м’язах, скупчення в серцевій 
сорочці серозного транссудату солом’яно-жовтого кольору. У окремих курчат 
– скупчення ексудату у черевній порожнині. Серце деформоване і в’яле, з крап-
частими крововиливами в міокарді. Легені ущільнені і набряклі, з наявністю 
серозної рідини. Печінка збільшена, з вогнищами некрозу. Нирки збільшені, 
з крапчастими крововиливами, сечоводи заповнені уратами. Селезінка 
збільшена, мармурова. За допомогою РНГА у клінічно здорової птиці були 
виявлені позитивні титри антитіл (1:64-1:128) до збудника аденовірусної 
інфекції. Для вірусологічних досліджень від птиці відбирали печінку. В лабора-
торних умовах для ізоляції збудника захворювання використовували 9-10-денні 
ембріони курей, вільні від специфічних антитіл до аденовірусу. Ідентифікацію 
ізольованого вірусу здійснювали за допомогою реакції нейтралізації (РН).

При встановленні діагнозу для запобігання виникнення епізоотії 
по аденовірусному гідроперикардиті бройлерів необхідно використову-
вати роздільне харчування і утримання різновікових груп птахів, охоро-
ною господарства від занесення інфекції. У регіонах, неблагополучних по 
аденовірусному гідроперикардиті, застосування тільки санітарних заходів було 
малоефективним і в зв’язку з цим виникла необхідність розробки специфічних 
заходів профілактики. Для специфічної профілактики аденовірусного 
гідроперикардиту курчат рекомендуємо використовувати інактивовану емуль-
синвакцину.
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Філометроїдоз (Philometroidosis) – небезпечне захворювання ставо-
вих риб, особливо коропів, сазанів та їх гібридів, збудником якого є нематода 
Philometroides lusiana з родини Philimetridae. 

Локалізуються статевозрілі гельмінти у м’язовій тканині, а личинкові 
стадії – у внутрішніх органах (печінці, нирках, плавальному міхурі, гонадах). 
Хвороба проявляється гострим запаленням печінки, плавального міхура, ни-
рок і супроводжується гострою інтоксикацією. Нерідко захворювання набуває 
форми ензоотії. Від філометроїдозу гинуть переважно мальки риб. Тяжкий 
перебіг хвороби спостерігається у риб старших вікових груп. 

Метою роботи було дослідити розповсюдження філометроїдозу коропів 
в рибогосподарствах України, дослідити вплив філометроїдозу на якість 
м’яса коропів та надати рибогосподарствам рекомендації щодо лікування та 
профілактики цього захворювання.

В результаті досліджень 216 відібраних проб коропа, в тому числі 120 
двохрічок та 96 трьохрічок в 13 коропах двохрічок та 8 коропах трьохрічок був 
поставлений діагноз філометроїдоз. Загальна екстенсивність інвазії по усім 
дослідженим рибам склала 8,68 %, в тому числі 12,5 % коропів трьохрічок і 
7,3 % коропів двохрічок; а загальна інтенсивність інвазії – 10,32, в тому числі 
7,125 коропів трьохрічок та 13,7 коропів двохрічок. 

При проведенні мікробіологічних досліджень на поверхні тіла ураженої 
інвазією риби виділені культури Proteus vulgaris та  Escherichia coli сероваріанту 
О8, які можуть становити небезпеку для споживачів при вживанні термічно не 
обробленної риби та рибних продуктів. 

Визначено, що активність аспартат – і аланінамінотрансфераз в тка-
нинах дволіток коропа зростає при філометроїдозній інвазії і залежить від 
інтенсивності інвазії Philometroides lusiana.

При цьому, в ураженої риби по своїй величині наростання активності 
АсАТ перевищує АлАТ в нирках, гепатопанкреасі, лімфоїдному органі 
та селезінці. Рівень активності ферментів АсАТ та АлАТ у тілі гельмінта 
Philometroides lusiana значно нижча, ніж у імунокомпетентних органах ко-
ропа. Грунтуючись на результатах проведених досліджень рекомендовано 
при виявленні на рибі збудника філометроїдозу проводити бактеріологічні 
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дослідження, щоб запобігти виникненню токсикоінфекцій у споживачів. З 
метою забезпечення благополуччя водойм щодо хвороб риби та випуску 
безпечної і якісної продукції необхідно удосконалити систему моніторингу в 
плані доповнення здійснення моніторингу за гідробіологічним станом водойм, 
показниками безпечності води. 

Поряд з епізоотичною ситуацією необхідно враховувати екологічний 
стан території. Своєчасне виконання ветеринарно-санітарних рекомендацій 
і вимог, що пред’являються до стану здоров’я риб, умовам їх вирощування 
(гідрохімічними і гідробіологічними показниками води, забезпечення при-
родними і штучними кормами молоді риб, ремонту та виробників) і забез-
печення санітарної культури господарства в повному технологічному циклі, 
дозволить збільшити виробництво племінної рибопродукції як в племінному 
господарстві, так і господарствах-споживачах.

УДК: 619:636.616-07:576.85    
                                           

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЇ АНТИГЕНУ ПРИ 
РОЗРОБЦІ  ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО 

МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В СИРОВАТКАХ КРОВІ КУРЕЙ 
ТА ІНДИКІВ ІМУНОФЕРМЕНТНИМ МЕТОДОМ

Івлева О. В. аспірант
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор Наливайко Л. І.

Луганський національний аграрний університет

Метапневмовірусну інфекцію (МПВІ) птиці реєструють серед свійської 
та дикої птиці більш, ніж у 50 країнах світу, у тому числі Польщі, Білорусії, 
Російській Федерації та Україні. Оскільки клінічні ознаки та патологоанатомічні 
зміни за МПВІ не є патогномонічними, основну роль у встановленні діагнозу 
відіграють лабораторні методи діагностики [1, 2]. 

Специфічні антитіла до пневмовірусу птиці можна визначити за до-
помогою реакції нейтралізації вірусів у культурах органів або культурах 
клітин фібробластів курячих ембріонів. Для виявлення антитіл також вико-
ристовують методи непрямої імунофлюоресценції, реакції імунодифузії та 
імуноферментний аналіз. Останній метод (ІФА) у порівнянні з іншими ме-
тодами детекції метапневмовірусу має деякі переваги: швидкість отримання 
результатів, використання мінімальних об’ємів досліджуваного матеріалу, про-
стота у проведенні реакції, можливість візуального огляду результату реакції, 
а також дозволяє контролювати імунний статус птиці, виявляти збудників та 
прогнозувати подальші події. 

З огляду на очевидну перспективність даного методу, розробка 
вітчизняної ІФА тест-системи для виявлення антитіл до метапневмовірус 
птиці в сироватках крові курей та індиків на сьогодні є актуальною.

У дослідженнях було використано місцевий штам - PVT-09/B 
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метапневмовірусу (виділений від індиків). Штам ідентифіковано у 
Всеросійському науково-дослідному інституті захисту тварин (м. Володимир, 
РФ) і зберігається у відділі профілактики хвороб птиці ІП НААН в ліофільно- 
висушеному стані за температури мінус 20 ºС. Використовували штам 
метапенвмовірусу з інфекційним титром 4,33 lg ТЦД 50 / см3).

Для  визначення умов, які необхідні для іммобілізації антигену, 
досліджували вплив температури та часу, що необхідні для сорбції анти-
гену у лунках планшету. Для цього у восьми повторах досліджували режим 
іммобілізації в продовж 16 годин за температури плюс 4 0С, та 2–х годин за 
температури плюс 37 0С. Стан антигену оцінювали за активністю реакції з кон-
трольними сироватками у серійних розведеннях. Визначали Р/N, де Р та N – 
показники оптичної густини негативних та позитивних сироваток, відповідно. 
Досліджувані розведення сироваток та задані умови представлені на рисунку 1.

Отримані результати (рис.1) показали, що за заданих умов процеси 
адсорбції антигену не мають принципового значення. Про це свідчить подібні 
профілі розподілення Р/N показників, отже здатність антигену взаємодіяти з 
антитілами в різних концентраціях не залежала від умов іммобілізації його на 
планшети. Про те, за технологію доцільно використовувати режим іммобілізації 
антигену в продовж 16 годин за температури плюс 40 С.
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Рис. 1. Оптимізація умов іммобілізації антигену
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З розвитком собаківництва позитивне значення у турботі про здоров’я 
своїх вихованців мають громадяни – любителі собак. Чималий внесок у розве-
дення цих тварин сьогодні проводять клуби собаківництва. У племінній роботі 
вони враховують стійкість до захворювань, у тому числі й до хвороб статевої си-
стеми. У загальній захворюваності собак хвороби репродуктивної системи ста-
новлять 1,6–4,4%, а гінекологічним хворобам сук за масовістю й поширенням 
належить провідне місце. За іншими повідомленнями, серед незаразних захво-
рювань у сук частка акушерської та гінекологічної патології становить 34,3% 
. Серед патології матки у сук найчастіше трапляється піометра (реєструють у 
6–7% поголів’я тварин), хронічний ендометрит, залозистокістозна гіперплазія 
ендометрію. На другому місці – ураження піхви й зовнішніх статевих органів: 
випадіння піхви, доброякісні та злоякісні пухлини, вагініт, який частіше ви-
являють у молодих нестатевозрілих самок. Хвороби органів репродуктивної 
системи та молочної залози становлять у сук 13,5% від загальної патології 
домашніх тварин.

Метою наших досліджень було встановити вікову та породну 
схильність сук до акушерських та гінекологічних захворювань.

Дослідження проводилися на базі приватної лікарні ветеринарної меди-
цини упродовж 2017– 2018 рр. Для визначення поширеності акушерських та 
гінекологічних захворювань у сук аналізували статистичні дані реєстраційного 
журналу ветеринарного центру «за дослідний період». Інформація зберігається 
в електронній картці тварини, яка завжди доступна лікарям для спостереження 
за динамікою курації пацієнта. Аналізуючи електронну базу даних, ми умов-
но поділили випадки звернення пацієнтів з акушерською та гінекологічною 
патологією у сук на 4 великі групи: патологія статевих органів; патологія 
молочної залози; патологія родів; патологія післяродового періоду.

Результати досліджень. У впродовж 2017 р. до ветеринарної клініки 
звернулися з різних причин 580 власників собак. З них 16,2 % –із акушерською 
і гінекологічною патологією, а саме: патологією статевих органів, поширеність 
якої становила37,2 %; патологією молочної залози– 37,2 %; патологією родів – 
14,6 %; патологією післяродового періоду – 11 %.

У 2018 р. до ветеринарної клініки, звернувся з різних причин 601 влас-
ник собак. З них у 7,2 % виявили акушерську й гінекологічну патологію: 
ураження статевих органів – у 44,2 %; патологію молочної залози – 30,2 %; 
патологію родів – 18,6 % і патологію післяродового періоду – у 7 %. Під час 
аналізу вікової схильності нами встановлено, що патологія статевих органів 
найчастіше проявляється у тварин старшого віку (після 6 років), з патологією 
молочної залози траплялися тварини різного віку, але здебільшого це суки віком 
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4–6 років, а патологію родів і післяродового періоду зазвичай спостерігали у 
молодих тварин.

Упродовж 2017 р. середній вік пацієнтів з патологією статевих органів 
становив 9,1 року, молочної залози – 7,8, родів – 3,8, післяродового періоду – 
2,5 року.

У 2018 р. середній вік пацієнтів за патології статевих органів становив 
–8,9 року, молочної залози – 6,8, родів – 2,8, післяродового періоду – 2,5 року.

Проаналізувавши породну схильність до прояву акушерсько-
гінекологічної патології, встановили, що поширеність патології статевих 
органів у собак різних порід від загальної кількості випадків становить: у такс 
– 34,6 %, ротвейлерів і метисів –по 33,3%, стафордширських тер’єрів – 31,2 %. 
Патології молочної залози найчастіше виявляли у пуделів – 36,7 %, доберманів 
– 28,6 %, кокер-спанієлів і стафордширських тер’єрів –по 25 %. До патології 
родів найбільш схильні були йоркширські тер’єри– 28,1 %, російський той-
тер’єри – 27,2%, чихуахуа – 27,2% випадків. Тоді як патології післяродового 
періоду найчастіше реєстрували у китайських хохлатих – 33,3 %, шарпеїв – 
22,2 %, мопсів – 21,4 %.

Висновки: Встановлено, що впродовж 2017–2018 рр. до ветеринарної 
клініки надійшло з різних причин дрібних домашніх тварини. З них 19,16 % 
пацієнтів із акушерською і гінекологічною патологією. Серед акушерської та 
гінекологічної патології найпоширенішою була, патологія статевих органів, 
яка у середньому за три роки становила 38,2%, середній вік тварин – 8,6 року. 
Патологічні роди діагностували у 17,3 % собак із середнім віком тварин у групі 
3,3року, а патологію післяродового періоду –у 7 %, із середнім віком тварин у 
групі – 2,5 року. 

Патологія молочної залози у сук за роки дослідження  становила в 
середньому 34,3 % із середнім віком тварин у групі 7,6 року. Суки дрібних 
порід зі слабкою будовою тіла й ніжною конституцією, з недостатнім розвит-
ком скелетної мускулатури більш схильні до патології родів та післяродового 
періоду, тоді як суки більших за розмірами порід схильні до захворювань ста-
тевих органів та молочної залози.

УДК 619:616.995.1:639.3

ЛІГУЛЬОЗ РИБИ – ВПЛИВ НА СТАН РИБНИЦТВА
Матвєєв Є. І., Івлева О. В.

Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор Наливайко Л. І.
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Останнім часом особливо гостро постає питання забезпечення населення 
різноманітними вітчизняними конкурентоспроможними продуктами харчування. 
Вирішення цього завдання вимагає подальшого розвитку такої галузі сільського 
господарства, як товарне рибництво. Наша країна багата прісними водоймами і 
річками, що грають велику роль в народному господарстві, зокрема в рибництві.  
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Риба - цінний харчовий продукт, який не поступається за калорійністю 
і смаковим якостям м’яса теплокровних тварин. Поживна цінність риби 
визначається вмістом повноцінних білків, жиру, мінеральних речовин і 
вітамінів. У білках м’яса риб містяться всі незамінні амінокислоти: аргінін, 
гістидин, ізолейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан, цистин, і фенілаланін. 
М’ясо риби багатше м’яса ссавців по мінеральному і вітамінному складу. 
Постійно збільшується потреба населення в харчової рибної продукції. Тим 
актуальніше проблема боротьби з інвазійними хворобами риб [1].  

Паразитарні хвороби риб заважають розвитку рибництва і призводять 
до значних економічних збитків (8-10%). В останні роки в багатьох при-
родних водоймах і перш за все в водосховищах набули широкого поширен-
ня такі інвазійні захворювання риб, як лігульоз і діграммоз, які викликані 
плероцеркоїдами ремнеців Ligula intestinalis і Digramma interrupta [2, 3]. Втра-
ти рибопродукції від захворювання на лігульоз становлять понад 15% [4].  

Лігулідози - природно-вогнищеві інвазії. Їм сприяє безпосередній 
зв’язок водосховищ та природних водойм, з яких заносяться разом з водою 
заражені проміжні господарі - ракоподібні, а також прилітають дефінітивного 
господарі - рибоїдні птиці. Існування в природі осередків лігулідозів сприяє 
виникненню масових захворювань серед риб.

До лігульозу в першу чергу сприйнятливі коропові риби: лящ, густера, 
плотва, краснопірка, карась, ялець, уклейка, піскар, верховодка, вусань, марин-
ка, білий і строкатий товстолобики, білий амур, бичок і окунь, що мешкають в 
природних великих водоймах і водосховищах. В них регулярно відзначаються 
випадки масової загибелі молоді ляща, а також промислових риб [5, 6].

З літературних джерел відомо, що ця інвазія призводить до зменшення 
вмісту гемоглобіну, що позначається на масі і вгодованості риб. Ремнеці здав-
люють внутрішні органи риб (статеві залози, селезінку, печінку), які атрофу-
ються. Збудники захворювання потрапляють в воду через інтенсивне зростан-
ня ремнеця, так як черевце і стінки боків риби лопаються. Крім механічного 
впливу на внутрішні органи риб, ремнеці викликають інтоксикацію організму, 
сприяючи порушенню обміну речовин, різкого зниження продуктивності і 
рівня відтворення [7, 8].  

Вищеописані зміни впливають на якість, товарний вигляд риб і вихід 
рибної продукції. Тому розробка і вдосконалення сучасних ветеринарно-
санітарних методів оцінки якості і безпеки риби є актуальною.  Вивчення та 
впровадження екологічно безпечних засобів в боротьбі з паразитарними хво-
робами риб в водоймах і річках України дозволе зменшити шкоду, якої завда-
ють лігулідози рибному господарству [7].
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Уролітіаз – це захворювання, що характеризується порушенням обміну 
речовин в організмі та перебігає з утворенням і відкладанням сечових каменів 
у нирках або сечовивідних шляхах. Частота виникнення сечокам’яної хвороби 
неоднакова для різних порід котів і регіону їх мешкання та залежить від ге-
нетичних, метаболічних факторів, оточуючого середовища, якості й режиму 
годівлі [1].

Метою нашої роботи було вивчення поширення і причини сечокам’яної 
хвороби в домашніх котів, інформативність клініко-лабораторної діагностики 
захворювання та експериментально обґрунтувати ефективність лікувальних та 
профілактичних заходів. Було обстежено 10 котів різних порід, віком 1–6 років, 
яким був поставлений діагноз сечокам’яна хвороба.

Ми встановили, що хвороба зареєстрована в 65% від загальної кількості 
урологічних захворювань котів і найбільш поширеними симптомами є 
полакіурія - 60%, гематурія - 50%, ішурія - 30%, порушення смаку та спраги 
- 20%, слабкість - 20%, блювання - 10%, утруднене сечовиділення - 10%, виму-
шена поза - 10%, в’ялість - 10% [4,7].
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При корекції стану тварин за уролітіазу схемі Кобактан / Мексидол-
вет / Уролекс поліпшення були більш значимими і простежувались вже з 15-
го дня, а до 30-му дня основні показники приходили до фізіологічної норми 
на вміст перехідного, плоского та почечного епітелію, лейкоцитів, а також 
вміст трипельфосфатного піску. В ході гематологічного дослідження в котів 
з сечокам’яною хворобою гіпохромна анемія з гіпотонічним типом пору-
шень водно-електролітного балансу спостерігалося збільшення кількості 
лейкоцитів та ШОЕ. При цьому дані зміни спостерігались в досліджуваних 
групах, починаючи з 15-го дня, з найбільш вираженим позитивним зрушенням 
у дослідній групі, що свідчить про ефективність антигіпоксантів і тривало-
го курсу антибіотикотерапії. При аналізі біохімічного складу крові у тварин з 
трипільфосфатним типом з метою виявлення вторинних змін внаслідок гострої 
затримки мочі. При корекції даної патології велике значення має застосування 
антигіпоксантів, які запобігають впливу на тканини печінки окислювального 
стресу, здатного індукувати патологічні зміни в кишках та рецидивах уролітазу. 
На фоні характерної картини структурних та функціональних порушень в мо-
чеполовному тракті спостерігаються зміни показників загальноклінічних та 
біохімічних аналізів крові та сечі під дією різних схем терапевтичної корекції 
уролітіазу в котів. Встановлена гіпохромна анемія з гіпотонічним типом пору-
шень водно-електролітного балансу.

В першій групі, де тварин застосовували короткий курс антибіотикотерапії 
та препаратів фітотерапії, відзначили більш високий відсоток рецидивів та 
ускладнень у порівнянні з іншими. Ультразвукова та рентгенологічна картина 
органів мочевыделительной системи за сечокам’яної хвороби неспецифічна і 
вимагає подальшої діагностики основного захворювання.
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Захворювання печінки в собак, зокрема, гепатоліпідоз, є значно по-
ширеними і діагностуються у 20-30% тварин. Тому удосконалення методів 
лікування гепатиту в собак залишається актуальною проблемою. У вітчизняній 
ветеринарній медицині проблемою лікування хвороб печінки, займались такі 
фахівці, як І. П. Кондрахін, В.І. Левченко, Л. М. Соловйова, О. А. Дикий, В. П. 
Фасоля, П. І. Локес, Д. В. Морозенко та ін.. Також часто реєструються цироз, 
абсцеси печінки, холецистит і жовчнокам’яна хвороба[1-5].

Для встановлення ролі порушень обміну ліпідів у патогенезі 
гепатоліпідозу собак було відібрано 24 хворих тварини, які були обстежені із 
застосуванням клінічних, лабораторних методів та УЗД.

Лікування тварин проводилось за наступною схемою: «Дивопрайд», 
«Гепавікел», дієтотерапія. Контрольний аналіз крові проводили через 30 днів 
після лікування.

У результаті проведеного лікування покращився загальний стан тва-
рин, з’явився апетит, припинилось блювання, тварини стали більш жвавими. 
Ці позитивні зміни відбувались на тлі нормалізації складу ліпідограми. Так, 
після лікування знижуються всі показники: вміст холестеролу – у 1,4 рази, 
у порівнянні з періодом до лікування, ТГ – у 3,3 рази, холестеролу ЛПНГ 
– у 2,1 рази, холестеролу ЛПДНГ – у 3,3 рази, у той час як спостерігалась 
тенденція до нормалізації холестеролу ЛПВГ, оскільки цей показник 
підвищився у 2 рази. Після лікування тварин за вище зазначеною схемою 
спостерігалось зниження більшості традиційних біохімічних тестів, що 
співпадає з динамікою позитивних змін ліпідограми. Так, з високим сту-
пенем достовірності відбувається зниження АлАТ і АсАТ – у 2 та 1,7 рази 
відповідно. Концентрація креатиніну і сечовини залишалась сталою як до, 
так і після лікування і не відрізнялась від показників у клінічно здорових 
тварин. Знижувався і ступінь гіпербілірубінемії. Вміст загального білірубіну 
знизився у 1,9 рази, а прямого – у 2,2 рази. При цьому достовірно не змінився 
вміст загального білка, проте збільшилась на 6,2% частка альбумінів. Це є 
показником ефективності лікувальних заходів.
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Актуальність теми. Розвитку свинарства надається перевага в зв’язку з 
важливими біологічно-господарськими особливостями цих тварин: короткий 
період поросності, поліциклічність, багатоплідність, скоростиглість, економне 
використання кормів та високі харчові якості м’яса і сала. Господарства з розвине-
ним свинарством мають значні економічні збитки від паразитарних захворювань. 
Важливим фактором, що стримує розвиток  свинарства є гельмінтози, які часто 
протікають у вигляді змішаної інвазії й провокують виникнення  інфекцій [1-3].

Метою роботи є опрацювання наукових літературних відомостей, щодо 
гельмінтозів свиней та на основі власних досліджень, розробити комплекс 
науково-обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів для оздоровлення 
господарств від захворювань свиней гельмінтозами. 

Практичне значення досліджень полягає в тому, що основні положен-
ня дипломної роботи стосовно порівняльної ефективність фензолу 22%-го та 
івермектину -10 при аскарозі і трихурозі свиней у фермерському господарстві 
«Крот» Старобiльського району, Луганської областi доведенi до рівня 
методологічних розробок та прикладних рекомендацій для бухгалтерів.

У роботі викладені результати дослідження які показали, що аскарозом 
і трихурозом вражене все поголів’я свиней 10-ти місячного віку. 

Найбільш пoширеними хворобами свиней гельмінтoзного характеру є 
шлункoво-кишковi нематодози, такі як аскаридоз, езофагостомоз і трихоцефальoз 
свиней, які реєструються в свинарських господарствах протягoм всього рoку з 
невеликими сезoнними кoливаннями екстенсивнoсті і інтенсивнoсті інвазій.

Терапевтичне втручання в гельмінтозний процес за допомогою 
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антигельмінтиків чaсто призводить до імунопaтологічних зрушень, а також 
спричиняє ускладнення, зумовлені зниженням рівня імунобіологічного за-
хисту. Імуносупресивнa aктивність aнтигельмінтиків у свoю чергу теж є 
причинoю зниження резистентності до пoвторних зарaжень.

Тому зaраз акцент ставиться на розрoбку схем етіотрoпно-патoгенетичної 
терапії та профілактики, ефект від застoсування яких ґрунтується не тільки на 
високій прoти пaразитарній дії, а спрямoваний на використання фізіологічних 
мoжливостей організму хворої твaрини в борoтьбі з хвороботвoрними агента-
ми та відновлення пoрушення функції того чи іншoго oргана.

Будучи патогенним, паразит в ряді випадків може призвести до загибелі 
свого господаря. У високоадаптованих (облігатних) системах захворюваність, 
летальність господарів внаслідок інвазії не повинні істотно знижувати 
життєздатнісь всієї популяції тварин.

З метою вивчення епізоотичної ситуації,  було відібрано три групи сви-
ней, по 10 голів в кожній, 10-місячного віку з середньою вагою 100 кг.

Для діагностики паразитарних хвороб  були відібрані проби 
фекалій від кожної з груп. Зажиттєву діагностику гельмінтозів проводи-
ли копроовоскопічним методом Фюллеборна. Для дегельмінтизації свиней 
першої дослідної групи використовували препарат фензол 22 %-ий. Препарат 
випускає ВАТ ВНП „Укрзооветпромпостач”. 

Активною діючою речовиною є фенбендазол. Препарат задавали всере-
дину разом з кормом два рази на день в дозі 150 мг/кг маси тіла свині, тобто до 
корму було додавали 120 г фензолу 22 %-го.

Для дегельмінтизації тварин другої дослідної групи використовували 
препарат івермектин-10, який випускається ТОВ „Продукт” м. Харкова. Пре-
парат застосовували підшкірно одноразово в дозі 2,5 мл на тварину.

Дегельмінтизацію третьої групи не проводили, її залишили тільки для 
спостереження, як контрольну. 

При аскарозі – ЕІ=100 %, ІІ =8-14 екз. в полі зору. При трихурозі – ЕІ=100 % 
та ІІ=4-8 екз. яєць в полі зору мікроскопа. Було визначено, що вищу антигельмінтну 
ефективність показав івермектин-10 з 100 %-ю екстенс- та інтенсефективністю, 
ніж фензол 22 %, який мав 100 %-ву ефективність при аскарозі та 99,9 % при 
трихурозі свиней. Економічна ефективність при застосуванні фензолу 22 % склала 
-14,77 грн, а при застосуванні івермектину - 10 – 8,53 грн.

Враховуючи вищевикладений матерiал висновки та пропозицiї перед-
бачають дoтримуватись oсновних ветеринарно-санітарних, oрганізаційно-
господарських та зоогігієнічних умoв утримання та гoдівлі тварин; прово-
дити вимушену дезінвазію у приміщеннях, де були виявлені свині, хвoрі на 
нематодoзи, з oбов’язковим прoведенням механічної oчистки приміщень; вра-
ховуючи висoку ефективність івермектину -10, пропoнується гoсподарствам 
використовувати цей антигельмінтний препарат для прoфілактики та лікування 
гельмінтoзів свиней. 

Подальшi дослiдження цього захворювання будуть спрямованi на по-
шук удосконалення засобів і методів протигельмінтозних заходів.
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Гіардіоз – захворювання, що проявляється ураженням шлунково-кишкового 
тракту у людей й у багатьох видів домашніх і диких тварин у багатьох країнах [1-4]. 

Захворювання викликається найпростішими роду Giardia, які паразиту-
ють у тонкому відділі кишечника.У собак і кішок, лямбліоз пов’язан з широ-
ким спектром прояву клінічних ознак - від безсимптомного до важкого уражен-
ня шлунково-кишкового тракту [5].

Передача збудника від тварин до тварин та від тварин до людини є ос-
новною проблемою. 

Методи діагностики на гіардіоз: мікроскопія, імуно-флуоресцентний 
аналіз (ІФ) або імуноферментний аналіз (ELISA) широко використовується у 
ветеринарній медицині для діагностики Giardia SPP., але ці методи мають ряд 
обмежень. Крім того, відбір проб у молодих тварин слід проводити регулярно 
в 2-4-тижневому віці, коли екскреція досягає свого пику, навіть якщо у тварин 
не проявляються клінічні ознаки.

Мікроскопічні дослідження. Діагностика гіардіозу з використанням 
фекальної флотації або фекального мазка вважається складним, оскільки ци-
сти малі та подібні за зовнішнім виглядом до багатьох псевдопаразитів, та-
ких як дріжджі [6]. Основна перевага мікроскопічного дослідження - це 
низька вартість тесту, а головними недоліками є потреба у досвідченому і 
кваліфікованому мікроскопісту [7].

Виявлення антигенів. Тести виявлення антигенів включають комерційно 
доступні аналізи, такі як аналізи іммунофлюоресценції (ІФА), ферментно-зв’язані 
імуносорбентні аналізи (ELISA) та швидкі твердофазні якісні дослідження за 
допомогою імунохроматографії [8]. Незважаючи на те, що аналіз ІФА є відносно 
чутливим, більша вартість, пов’язана з технікою порівняно з мікроскопією, вона 
але вимагає багато часу та наявності досвідченого персоналу[9].
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Аналіз імунохроматографії використовує моноклональні антитіла, 
спрямовані проти специфічних білків цисти. Цей аналіз дає результат протя-
гом 15 хвилин. 

Молекулярна типізація Процедури на основі ПЛР дозволяють безпосе-
редньо визнвчати характеристики ізолятів паразиту у зразках фекалій та се-
редовища, що виключає необхідність лабораторної культури. Генотипування 
поліпшувало таксономію видових рівнів для Giardia spp. та усуває суперечки з 
результатами при порівнянні генотипів. 

Покращений молекулярний аналіз, такий як мультиплексування, ПЛР 
в режимі реального часу також полегшують розпізнавання генотипу [10]. 
Один з недоліків цього аналізу полягає в наявності інгібіторів ПЛР, які, як 
відомо, виникають у ДНК, вилученої із зразків фекалій. Іншим недоліком є те, 
що він може бути занадто дорогим і трудомістким для деяких ветеринарних 
діагностичних лабораторій.

Таким чином діагноз на гіардіоз є складним завданням для значного 
числа ветеринарних спеціалістів і може призвести до неправильної постанов-
ки діагнозу.
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В останні роки для нормалізації обмінних процесів в організмі тварин 
велика увага приділяється лікарських засобів та кормових добавок гумінової 
природи, що володіє високою біологічною доступністю і засвоюваність. Важ-
ливим є їх екологічність, відсутність будь-яких побічних ефектів і звикання. 
Питання профілактики технологічного стресу, особливо ягнят, заслуговує на 
увагу лікарів ветеринарної медицини. 

Метою наших досліджень було провести заходи щодо профілактики 
технологічного стресу ярок в період їх відлучення в умовах вівцеферми ВП 
Донецького технікуму Луганського національного аграрного університету.

Науково-господарський дослід був проведений на базі господарства 
ВП Донецького технікуму Луганського національного університету на яр-
ках цигейської породи. Дослідження проводили у весняно- літній період. 
Вівцематки з ягнятами містилися в пристосованому цегляному приміщенні. 
У період досліджень раціон овець становив: силос кукурудзяний - 2,0 кг, сіно 
еспарцетовий - 1,0 кг, дерть пшенична - 0,3 кг Кухонну сіль давали увигляді 
лизунців. Кров для клінічного, біохімічного та імунологічного аналізу отриму-
вали з яремної вени тварин, уранці, до годівлі. Клінічні показники крові визна-
чали за загальноприйнятими методиками: кількість еритроцитів - фотометрич-
ним методом (Заболоцький В. Т., 1965), вміст гемоглобіну - гемоглобінціанідним 
методом D. Barham, P. Trinder (1992), кількість лейкоцитів - в камері Горяєва 
(Покровський А. А. та ін, 1969), лейкограму - шляхом підрахунку окремих 
видів лейкоцитів в мазках крові; Вміст гемоглобіну в одному еритроциті роз-
раховували на основі вмісту гемоглобіну і кількості еритроцитів (Кондрахін 
І. П., 2004). Дослідження морфологічних та імунологічних показників та 
біохімічний аналіз крові овець проводили на базі Покровської державної 
лабораторії ветеринарної медицини Донецької області. 

Результати досліджень: Проведений загальний клінічний аналіз крові 
показав, що на початку експерименту рівень гемоглобіну у ярок контрольної та 
дослідної груп був в межах фізіологічної норми (100,2 ± 4,24 та 101,3 ± 5,2). При 
цьому, було встановлено малу кількість в крові ягнят обох груп еритроцитів (7,89 
± 0,21 та 7,97 ± 1,1). Можливо, в подальшому, це може відбитися на регуляції 
кислотно-основного стану організму, адсорбції токсинів і антитіл, процесі згор-
тання крові і на протязі ряду ферментних процесів. І тому нами було проведено 
морфологічне дослідження червоних кров’яних тілець, які являються цінним 
доповненням до визначення їх загального числа і дослідженню гемоглобіну. 
У крові ярок відзначається невелика швидкість осідання еритроцитів (0,45 ± 
0,00 та 0,48 ± 0,00). Гематокритна величина (загальний обсяг еритроцитів) була 
також біля нижньої межі фізіологічної норми, що паралельно пов’язано зі змен-
шенням кількості еритроцитів (32,0 ± 2,20 та 33,2 ± 2,5).
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Після застосування Гуміліда в крові ярок контрольної і дослідної груп 
відбулися деякі зміни. Так, в крові тварин дослідної групи, в порівнянні з кон-
трольною, збільшується кількість еритроцитів в середньому на 9%, а рівень 
гемоглобіну - на 19 %. За змістом лейкоцитів також встановлені достовірні 
відмінності між ярками першої та другої групи. Найменша кількість лейкоцитів 
зазначалося у ярок першої групи, так різниця склала 7,0 %, в порівнянні з да-
ними показником дослідної групи ярок. 

Слід зазначити, що лейкоцити є елементами крові, які дуже швид-
ко реагують на різні зовнішні впливи і зміни всередині організму. Тому зру-
шення в лейкоцитарній формулі мають велике діагностичне значення. Ре-
зультати дослідження лейкоцитарної формули крові ярок після відлучення 
їх від вівцематок, узгоджуються з даними отриманими, Д.А. Устиновим. 
Так, в крові ярок обох груп відзначено зниження кількості еозинофілів, яке 
супроводжується зменшенням числа лімфоцитів, при деякому збільшення 
числа нейтрофілів. Встановлено, що відлучення ягнят настає в якості досить 
сильного стресора і викликає такі зрушення в лейкоцитарній формулі як в 
ягнят першої групи. Для узагальнення отриманих результатів ми простежи-
ли зміни лейкоцитарної формули ярок до і після відлучення, які вперше за-
пропонували Е. С. Кутіков та І. П. Польщиков. Як критерій оцінки стресового 
стану організму авторами пропонується використовувати широко поширений 
серед гематологів показник - відношення кількості лімфоцитів до нейтрофілів 
периферичної крові. Цей показник використовується, як уже підкреслено, в 
інтересах оцінки сили реакції стресу і пояснюється таким чином: чим менше 
величина співвідношення лімфоцитів до нейтрофілів периферичної крові, тим 
сильніше стрес-відгук тварин (якщо дана величина стає нижче одиниці, то це 
свідчить про те, що тварина знаходиться в стані вираженого стресу).

Після відлучення - цей показник зменшився у ярок першої групи і склав 
2,04. У ярок другої групи він був вищим і склав 3,06, що вказує на сильний 
стрес-відгук у ярок контрольної групи. 

Отримані результати підтверджують доцільність використання препара-
ту Гумілід в раціонах молодняку вівці для профілактики технологічного стресу, 
зокрема при відлученні від вівцематок. Під дією гумінових препаратів Гумілід 
посилюється гемопоез. Так, в крові ярок збільшується кількість еритроцитів 
в середньому на 9 %, а рівень гемоглобіну - на 19 %. Відношення кількості 
лімфоцитів до нейтрофілів периферичної крові було вище у ярок другої гру-
пи (3,06), що вказує на сильний стрес-відгук у ярок контрольної групи (2,04). 
Рекомендуємо спеціалістам ветеринарної медицини для профілактики окремо-
го стресу, ягнятам протягом двох тижнів перед відлучення, задавати з кормом 
«Гумілід» з розрахунку 0,5 мл / кг маси тіла.
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Свинарство – скоростигла галузь тваринництва. За короткий період 
супоросності (113-116 днів) та багатоплідність при низьких затратах кормів на 
центнер приросту дозволяють отримувати від однієї свиноматки 18-22 поросят 
на рік та до двох тонн свинини.

Аналізуючи розповсюдження інфекційних хвороб свиней в Україні, слід 
відзначити, що на фоні відносного благополуччя по гострозаразних захворю-
ваннях має місце ураження свиней різними інфекціями.

Серед інфекційних хвороб свиней особливе місце займає африканська 
чума свиней (АЧС). Це захворювання підійшло до кордонів нашої країни, а 
якщо бути точними, то АЧС уже зареєстрована в Україні. Захворювання свиней 
на АЧС спричиняє значні економічні збитки свинарству. На африканську чуму 
свиней людина не хворіє. На сьогоднішній день вакцини проти цієї страшної 
хвороби свиней у світі не розроблено. Серед домашніх тварин хворіють свині. 
Існуючі методи боротьби з африканською чумою свиней дають непогані ре-
зультати, але їх застосування потребує забою хворих та підозрілих тварин без-
кровним методом та спалювання всього неблагополучного поголів’я та чіткого 
виконання ветеринарно-санітарних заходів. Все це економічно не вигідно і 
займає багато часу. В результаті вчасно проведених ветеринарних заходів в де-
яких областях ця хвороба не реєструються. Але в окремих регіонах африкансь-
ка чума свиней являється важливою проблемою (наприклад Луганська об-
ласть), що впливає на економіку господарств, всієї країни в цілому і потребує 
ретельної уваги та роботи ветеринарних спеціалістів.

Всі заходи по ліквідації АЧС в цих зонах виконуються по ретельно роз-
робленим планам, доведеним до керівництва і спеціалістів господарств. Тільки 
чітке виконання їх дасть можливість в найближчій термін ліквідуватидане 
захворювання. Ветеринарні спеціалісти і керівники господарств повинні 
приділяти значну увагу дотриманню вимог Ветеринарного законодавства, 
щоб не допустити виникненню даного захворювання в благополучних по АЧС 
регіонах.

Профілактика інфекції – основа ветеринарії, постільки хворобу легше 
попередити ніж її лікувати. Тому повинні бути надійно перекриті всі шляхи 
проникнення збудника АЧС в господарства. Тут дуже багато залежить від 
керівників і спеціалістів господарства. Особливо необхідно дотримуватись 
ветеринарно-санітарних вимог у випадках закупівлі та перегрупування тварин. 
Проводити вакцинацію свиней проти бешихи та класичної чуми свиней.
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Переведення виробництва молока на промислову основу пов’язане з 
впровадженням нових прогресивних технологій утримання, годівлі та догляду 
за тваринами, комплексної механізації виробничих процесів, зокрема машин-
ного доїння. Тож зростає значення ветеринарно-санітарних заходів, особливо 
профілактики і лікування захворювань молочної залози великої рогатої худо-
би (ВРХ). На сучасному етапі розвитку тваринництва не існує жодного агро-
промислового господарства, яке оминула б проблема маститу ВРХ. Запалення 
молочної залози вважається однією з головних проблем сучасного молочного 
скотарства. Мастите молоко призводить до захворювання, а інколи й до загибелі 
молочних телят, токсикоінфекцій у людей тощо. Економічні витрати переважно 
спричинюються зниженням молочної продуктивності; витратами, пов’язаними 
з вибракуванням молока; збільшенням захворюваності молодняку; передчасним 
вибракуванням тварин; витратами на лікування; зниженням рівня відтворення.

Мета: визначити терапевтичну ефективність використання препара-
ту «Тримаст форте» та короткої новокаїнової блокади нервів вим’я за Д.Д. 
Логвіновим при лікуванні корів на субклінічну форму маститу. 

Об’єкт досліджень – фізико-хімічні та бактеріологічні властивості мо-
лока при субклінічному маститі у корів.

Предмет досліджень – ефективність методик лікування корів хворих на 
субклінічний мастит та методи його діагностики.

Методи дослідження: клінічні, хімічні, фізичні, зоогігієнічні, 
бактеріологічні, мікроскопічні, органолептичні.

Результати досліджень: Встановлено, що при лікуванні корів з викори-
станням короткої новокаїнової блокади нервів вим’я за Д.Д. Логвіновим оду-
жало 80,0 % дослідних корів. Середній строк одужання по групі склав 5 діб. 
Ускладнень при лікуванні та під час перебігу хвороби не відмічали. Наприкінці 
курсу лікування залишилося 20,0 % дослідних корів, які мали позитивний 
діагностичний тест. З них у 10,0 % дослідних тварин проявився клінічно вира-
жений мастит (серозна форма).

При лікуванні корів з використанням комплексного препарату «Тримаст 
форте» видужало 96,0 % від загальної кількості дослідних тварин. Середні 
строки одужання – 5 діб. Наприкінці терміну лікування позитивно реагую-
чою на діагностичний тест залишилось лише 4,0 % від загальної кількості 
дослідних корів, що у 5 разів менше, ніж у першій дослідній групі. Ускладнень 
не зареєстровано. Слід зазначити, що після закінчення курсу лікування корів, 
молочна продуктивність майже відновилась.

 Економічна ефективність (на 1 грн. затрат) лікування субклінічного 
маститу у корів при використанні «Тримаст форте» складає 1,12 грн., а 
новокаїну – 2,39 грн.
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Purpose: analysis of samples of raw milk for the presence of bacterial and 
fungal isolates and development of modern method of disinfection.

Materials and methods. For the study, samples of milk from cows white 
Fulani and Jersey, as well as mixed breeds (white Fulani and Jersey) were collected.  
Then, the samples were grouped into four and pasteurized at 71 °C for 15 seconds, 
at 66 °C for 15 minutes and 61 °C for 30 minutes using aluminum, stainless steel and 
galvanized steel pasteurizers.

Results and discussion. Samples of raw milk were examined for the 
presence of bacterial and fungal isolates: Staphylococcus aureus, Bacillus 
substilis, Euterobacter aerogenes, Escheria coli, Streptococcuss lactis, Proteus 
vulgaris, Pseudomonas aeruginose, Serratia marcescens and Lactobacillus - for 
bacterial isolates and Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicillium citrinium, 
Sacchanomyces Cerevisae, Paecilomyces Varioti, Penicillium Chrysogenum - for 
fungal isolates. Staphylococcus aureus was found in 24.6% of all samples before and 
after pasteurization. Most often in the samples of raw milk of white Fulani, Jersey 
and mixed breed cows, as well as in the local fermented milk drink (nono), S. auereus 
bacteria are found. The frequency of detection of other bacteria in milk samples is 
as follows: B. subtillis (1,08 %), E. aerogenes (22,42 %), E coli (18,03 %), S. lactis 
(34,41 %), P. vulgaris (9,12 %), P. aeruginosa (21,30 %), S. marcescens (31,33 %), 
L. fermentum (28,30 %). The percentage distribution of fungal isolates is as follows: 
A. flavis (54 %), A. niger (18,18 %), P. citrinum (21,21 %), S. cerevisae (57,58 %), 
P. varioti (15,15 %), P. chrysogenum (6,06 %). The lowest bacteria content was 
obtained after pasteurization of the samples at 71 °C for 15 seconds in a stainless 
steel pasteurizer. Thus, the best result is achieved with rapid pasteurization at high 
temperatures. To reduce the number of fungal isolates, a stainless steel pasteurizer 
should be used and processed at 61 °C for 30 minutes.

Findings.  In the process of research, nine bacterial and six fungal isolates 
were isolated in samples of raw milk obtained from cows of various breeds.
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Актуальним на даний момент є дослідження ядра 1,2,4-тріазолу, що 
в поєднанні з різними шестичленними гетероциклами, ароматичними та 
аліфатичними замісниками, може призводити до утворення перспективних у 
фармакологічному плані сполук із унікальними властивостями [1,2,3,4]. Багато 
препаратів, що сьогодні користуються попитом серед практикуючих ветеринар-
них лікарів належать до речовин, що містять сполуки 1,2,4-тріазолу, серед яких 
«Трифузол» та «Авістим». Ці препарати мають широкий спектр біологічної дії, 
що дозволяє використовувати їх як протизапальні, противірусні, протимікробні, 
имуномодулюючі, протипухлинні, анальгетичні та інші фармакологічні за-
соби [5,6]. Їх високі терапевтичні властивості роблять їх структурною ос-
новою для синтезу нових хіміотерапевтичних речовин противірусного та 
імуномодолюючого застосування [7]. Аргенто-полі-1-вініл-1,2,4-тріазол 
стимулює проліферацію клітин червоного кісткового мозку та впливає на 
склад популяції Т-лімфоцитів [8]. Лозеваль має противірусну активність 
відносно збудників: віспи птиці, грипу, інфекційного ларинготрахеїту курей, 
хвороби Ньюкасла. Рибавірин препарат широкого спектру дії, має in vitro та in 
vivo противірусну активність проти багатьох РНК и ДНК-вірусів [9].

Мета досліджень полягала у визначенні впливу сполук – похідних 1,2,4 
– тріазолу на імунну систему птиці та репродукцію вірусів. 

Матеріали і методи досліджень. Морфоліній 3- (4 – пірідил) 
–1,2,4 – тріазоліл –5 – тіоацетат (Румосол), є принципово новим класом 
фармакологічних засобів. Його емпірична формула С9Н8N4O2S*С4Н9NO. 
Тріфузол - піперидіній 2 – [5 – (2 - фуріл) –4 феніл –1,2,4- тріазол –3 ілтіо]. 
У досліді використовували курчат породи білий леггорн, віком 20 діб., із 
яких сформували 3 групи по 10 голів у кожній. Тріфузол та Румосол вводи-
ли у вигляді 0,5% розчину перорально (0,5 мл) у вигляді 0,5% розчину та 
внутрішньом′язово (0,5 мл) три доби поспіль. Курчатам контрольної групи 
вводили фізіологфчний розчин. Після першого введення сполук у зазначених 
дозах через 24 години вибірково проводили зважування курчат, відбір крові 
та декапітацію по 3 курчати із групи, з метою визначення індексів абсолютної 
маси імунокомпетентних органів. Для визначення противірусної дії сполук 
проводили інфікування ембріонів курей шт. Calneк 1143, після чого визначали 
титр вірусу, який висловлювали у ЕІД 50/см3.

Результати досліджень. Абсолютна маса курчат у дослідних групах не 
мала вірогідної різниці, але в 2-й групі, що отримувала Румосол, цей показ-
ник був вищим від контрольної групи курчат на 7,67 г та на 5,0 г від 1-ї групи 
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у період після першого введення сполук.У цей же період у курчат 2-ї групи 
абсолютна маса БФ була вірогідно(р<0,01) вищою за контрольних курчат 1-ї 
групи. Курчата 2-ї групи мали найвищу масу БФ і після 3-го введення сполуки 
Румосол, що становило 0,50±0,008 г та вірогідно відрізнялася від курчат 1-ї 
та 3-ї груп (р<0,001). Індекс БФ вірогідно відрізнявся у 2-й групі (р<0,01) від 
інших дослідних груп після 1-го введення сполук та від 1-ї групи(р<0,1).Абсо-
лютна маса тимусу різнилася у курчат 2-ї групи, яка складала 0,8± 0,055г після 
першого введення та на 0,94±0,035г після третього введення, від аналогічного 
показника у курчат 1-ї (р<0,01) і 3-ї групи (р<0,001) після 3-го введення на 
(р<0,001) від інших груп.У 1-й групі відмічено підвищення абсолютної маси 
тимусу відносно 3-ї групи (р<0,001) і після 1-го і після 3-го введення Тріфузол. 
При цьому індекс тимусу не мав вірогідних відмінностей, але найвищим був 
у 2-й групі після 1-го введення Румосолу.Абсолютна маса селезінки була най-
вищою у 1-й та 2-й групах курчат після 3-го введення сполук, що становило 
0,56 ± 0,029 г та 0,56 ± 0,035г відповідно і вірогідно відрізнялися (р<0,001) від 
3-ї групи.Вірогідну різницю (р<0,001) встановлено і після 1-го введення спо-
луки Тріфузол у 1-й групі курчат що до контрольної групи. Індекс селезінки 
вірогідно відрізнявся у курчат 1-ї групи після 1-го введення у курчат 1-ї гру-
пи після 1-го введення Тріфузол (р<0,01) та після 2-го введення (р<0,1)щодо 
контрольної групи. Аналіз дії препаратів тріазолінового ряду Тріфузол у 0,01% 
концентрації показав пригнічення появи відставання у рості і розвитку при 
одночасному введенні із вакцинним штамом Calneк 1143 у курячі зародки , 
що є основною візуальною ознакою розмноження вірусу ІЕП. Крім цього не 
реєстрували загибелі зародків, порівняно до зародків, яким одночасно вводили 
вірус ІЕМ та Тріфузол у 0,02 % концентрації, хоча ця ознака не була постійною. 
Титр вірусу інфекційногого енцефаломієліту після культивування із 1% розчи-
ном Тріфузол знизився на 1log, тоді як титр після інкубації із румосолом в тій 
же концентрації на 1,4 log від початкового. Одночасне внесення вірусу ІЕМ із 
1% концентрацією Тріфузол призводить до призупинення появи ЦПЕ та зни-
женню його біологічної активності у ФКЕ. Румосол у 1% концентрації також 
затримує репродукцію вірусу ІЕП і знижує його титр на 1,4 log. 
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При інтенсивному вирощуванні свиней із застосуванням технологічних 
методів годівлі, утримання, відлучення поросят від свиноматок, формування груп на 
дорощування і відгодівлю, масових ветеринарних маніпуляціях, хірургічних втру-
чаннях неможливо уникнути стресових станів [1,2]. На сьогоднішній день групою 
вітчизняних учених розроблена і впроваджена у клінічну практику серія препаратів, 
виготовлених на основі субстанції піперидинію 5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4- 
тріазол-3-ілтіоацетату («Трифузол» 1% розчин для ін’єкцій, оральна форма 1% 
розчину трифузолу, трифузолу крем-емульсія 1% тощо). Дані лікарські засоби 
з успіхом застосовуються для лікування і профілактики патології великої рогатої 
худоби, свиней, овець, собак, котів, свійської птиці і, безперечно, можуть скла-
сти конкуренцію іншим препаратам [3,4]. Результатом багаторічних випробувань 
найбільш перспективних сполук ряду 5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-3-тіолів стала 
реєстрація в Україні оригінального вітчизняного лікарського препарату «Тріфузол, 
розчин для ін’єкцій 1 %». Нині препарат застосовують у ветеринарній медицині для 
лікування та профілактики захворювань непродуктивних і продуктивних тварин 
[5,6]. На окрему увагу заслуговують фуранпохідні 1,2,4-тріазол3-тіолу, котрі містять 
як фармакофор аміногрупу за четвертого положення ядра 1,2,4-тріазолу [7]. 
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Мета дослідження – встановити вплив Тріфузолу 1 % на збереженість 
свиней, їх продуктивність в умовах стресового навантаження.

Матеріали та методи досліджень. Для реалізації поставленої мети 
було сформовано дві групи тварин з числа поросят порід велика біла і ландрас 
на дорощуванні – найбільш чисельної й уразливої до стресових впливів вікової 
групи свиней. Дослідні тварини ( n=51) у віці чотирьох тижнів були щойно 
відлучені від свиноматок і переведені в групу дорощування. Упродовж 5 діб 
тваринам цієї групи задавали препарат Тріфузол 1% із розрахунку 1 літр 1% 
Тріфузолу на 100 літрів води для напування. Доступ до води й розчиненого у 
ній препарату був вільним. Тварини контрольної групи ( n=54), віком 5 тижнів, 
були переведені на дорощування в місячному віці. Воду для напування такі 
тварини отримували без розчиненого у ній Тріфузолу.

Результати досліджень. За тваринами обох груп здійснювали 
клінічний моніторинг, звертали увагу на рухову активність, відношення до 
корму, наявність патології. Також тварин обох груп зважували на початку 
дослідження, на 6 добу  після закінчення випоювання препарату) та на 21 добу 
від початку експерименту.

         Таблиця 1. Динаміка маси тіла тварин, M±m 

Середньодобовий приріст маси тіла у тварин дослідної групи в проміжку 
між першим і другим контрольним зважуванням (період випоювання препарату) 
становив 286 г, у тварин контрольної групи – 153 г.У період між другим і третім 
контрольним зважуванням (два тижні після випоювання препарату) середньодо-
бовий приріст маси тіла у тварин дослідної групи становив 183 г, контрольної 
-135 г. Таким чином оральне застосування препарату Тріфузол груповим мето-
дом дозволяє уникнути захворювання й загибелі поросят у період стресового на-
вантаження й підвищити середньодобовий приріст маси тіла. У результаті прове-
дених досліджень встановлено, що оральне застосування Тріфузолу поросятам 
дослідної групи не впливало на основні клінічні параметри тварин, які колива-
лися в межах фізіологічної норми, характерної для даного виду тварин. Вони 
були активними, добре поїдали корм. Випадків захворювання й загибелі тварин 
дослідної групи не зафіксовано. Зереженість поголів’я становила 100 %.Серед 
поголів’я контрольної групи, які не отримували Тріфузол, зареєстровано 3 ви-
падки захворювання свиней з ознаками діареї, одна тварина загинула. 
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Статистика свідчить, що в останні десятиліття в нашій країні значно 
збільшилося поголів’я собак та котів, особливо у великих містах. При цьо-
му значної шкоди домашнім тваринам завдають комахи і кліщі, які у процесі 
еволюції виробили складні адаптивні механізми для боротьби із запальним та 
імунним захистом хазяїна [1]. 

Збудник отодектозу – кліщ-шкіроїд Otodectes cynotis (Hering, 1938), 
паразитує на шкірі внутрішньої поверхні вушної раковини і в зовнішньому 
слуховому проході [2]. 

Дослідниками встановлено високу ефективність макроциклічних 
лактонів, особливо дорамектину, щодо збудників акарозів. Однак, автори та-
кож зазначають імунодепресивну та гепатотоксичну дію івермектинів на 
організм тварин. Тому комплексна терапія за отодектозу повинна включати та-
кож імуностимулюючі та гепатопротекторні засоби [3]. 
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Для розробки найбільш швидкої, зручної та економічно вигідної схеми 
лікування нами було досліджено 4 групи котів, в кожній з яких було 60  тварин.  
1група- вуличні коти віком до 1 року, 2 група- вуличні коти від 1 року, 3 група – 
домашні коти віком до 1 року , 4 група домашні коти віком від 1 року.

Для лікування було обрано 4 різних комбінованих препаратів, з групи 
крапель спот-он для котів, з акарицидним ефектом: Palladium GD,   Stronghold  
6%,  Фиприст, Inspector. Кожен з 4 препаратів має різну діючу речовину. У 
складі  комплексної терапії  також були застосовані засоби для підвищення 
імунітету тварин, гепатопротектори для зменшення токсичного  впливу 
препаратів на організм, гігієнічні засоби для очищення вух.

У першій групи тварин 100% терапевтичну ефективність проти кліщів 
Otodectes cynotis виявив Stronghold  6% (на 20 добу всі тварини виявилися 
клінічно здорові).

Для другої групи тварин достатньо ефективними виявилися Palladium 
GD -80% тварин одужало, а 20% котів піддавалися повторній обробці через 30 
діб; та   Stronghold 6% - 98% котів одужало, 2% тварин повторно оброблялись 
проти Otodectes cynotis .

Серед 3 та 4 груп тварин відсоток захворюваності котів на отодектоз 
значно менший.  Усі 4 препарати в обох групах показали середній результат 
терапевтичної ефективності від 85 до 100% тварин, що одужали.

Лікування котів від отодектозу комбінованими краплями спот-он є ефек-
тивним, процес лікування є досить зручним, оскільки нанесення препарату од-
норазово, зовнішньо. Економічно таке лікування не є найдешевшим , але має 
певні переваги над класичними схемами лікування.
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Інфекційні захворювання птахів є неабиякою проблемою як для вели-
ких птахівничих господарств, так і ферм домашнього типу. Найскладнішим за-
вданням є виявлення інфекції на ранніх етапах. Саме тому на меті стояло ство-
рення і випробування альтернативних варіантів профілактики інфекційних 
захворювань, які будуть доступні не тільки великим підприємствам а й дрібним 
домашнім господарствам.

Використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання має 
суттєвий вплив на динаміку зростання ,розвитку птиці та якість одержуваної 
від неї продукції.

 Методи лазерної дії можуть бути використані для стимуляції травлен-
ня, поліпшення обміну речовин, підвищення життєвого тонусу, зменшення або 
ліквідації стресових механізмів у сільськогосподарської птиці [1-5].Численні 
публікації в медичній літературі вказують на багатофакторний лікувальний 
ефект лазерного світла [6]. Разом з цим немає єдиної думки про наявність 
антибактеріальної дії низькоінтенсивного лазерного випромінювання [7,8], 
що обумовлено використанням в дослідженнях різних параметрів лазерно-
го випромінювання і відсутністю єдиного алгоритму застосування лазера в 
експерименті і в клініці.

Метою досліджень було визначення доз НІЛВ, здатних підвищувати 
рівень поствакцинального імунітету щодо вірусу ньюкаслської хвороби та 
метапневмовірусу птиці.

Матеріали та методи досліджень. Щеплення курчат породи 
«Бірківська барвиста» проводили живими вакцинами ( штам Ла-Сота, 
штамм 1062 ≥ 102,4 TCID50 , серотип 1 В) на фоні опромінення НІЛВ 
різного спектру та інтенсивності. Крітеріями оцінки дії лазеру слугували: 
жива маса курчат у динаміці, індекси маси імунокомпетентних органів, 
титр антитіл до вакцинних штамів. Визначення рівня поствакцинальних 
антитіл здійснювали методом імуноферментного аналізу та реакції затрим-
ки гемаглютинації.

Результати досліджень. Рівень поствакцинальних антитіл до вірусу 
ньюкаслської хвороби у курчат, щеплених живою вакциною у 23 добовому 
віці інтраокулярно, згідно настанови по застосуваню, вказує на більш висо-
кий рівень поствакцинального імунітету в усіх групах курчат порівняно до 
контрольної групи аналогів. Найвищим був титр антитіл у курчат IV групи, 
який перевищував показник контрольної групи курчат на 1,2 log2. В інших 
дослідних групах цей показник був вищим на 0,2 – 0,6 log2 . 

Встановлено перевищення рівня антитіл до метапневмовірусу після ще-
плення на  фоні опромінення зеленим лазером 2,6 log2 .

ВИСНОВКИ. 
Опромінення НІЛВ імунокомпетентних органів курчат впродовж ви-

рощування сприяє формуванню напруженого імунітету до вакцинних штамів 
вірусів та підвищує масу  та збереженість курчат.
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Респіраторні захворювання птиці вірусної етіології  зумовлюють знач-
ний економічний збиток за рахунок загибелі і бракування птиці.

До найбільше економічно значущих захворювань  відносять ньюкаслсь-
ку хворобу, інфекційний бронхіт курей та інфекційний ларинготрахеїт. Сучасні 
методи індикації збудників цих захворювань регулюються  МЕБ. Найбільшу 
цінність має метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який  є експресив-
ним і дозволяє провести диференціацію збудників у патологічному і клінічному 
матеріалі.

Інфекційний бронхіт птиці (Bronchitis infectiosa avium), збудником якого 
є РНК-геномний вірус сімейства Coronoviridae. Гостре висококонтагіозне за-
хворювання  домашньої птиці, яке за даними МЕБ відносять до емерджентних 
захворюваннь  поширене  в усьому світі [1]

Інфекційністю володіє віріонна РНК, віріони сферичної форми, 
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діаметром 60-220 нм. Геном вірусу ІБК кодують мінімум 10 відкритих рамок 
зчитування (ORF) та організований таким чином: 5’UTR-1a-1ab-S-3a-3b-E-M-
5a-5b-N-3a3’UTR [2]. 

Віріон ІБК складається з нуклеокапсиду спіральної симетрії та 
ліпопротеїнової оболонки, має чотири структурні протеїни, на поверхні 
віріону вирости S - глікопротеїну, який сформований з нековалентно зв’язаних 
поліпептидів (S1,S2). Мембранний М -  глікопротеїн частково виявляється 
на поверхні віріону, нуклеокапсиди N протеїну локалізуються всередині 
віріону, оболонковий глікопротеїн Е. Нуклеокапсиди N являються основним 
фосфорілірованим білком. Має висококонсервативну область між залишками 
238 і 293 амінокіслот. Прямий N білок пов’язує вірусну геномну РНК і утворює 
спіральний рибонуклепротеїновий комплекс, який бере участь у реплікації, 
транскрипції субгенної РНК

Протеїн М та Е необхідні для відтворення вірусної мембрани. Вірус 
дуже мінливий,заміни в гені S1 призводять до появи нових серотипів вірусу 
та ускладнює постановку діагнозу. На території Європи циркулюють шта-
ми – Масачусетс, D274, AZE/L-1582/2004, L-1148.+ .Зразки з певного дже-
рела та виду обробляють разом ,вилучаючи РНК з усіх зразків . За рахунок 
ампліфікації глікопротеїнового гена S1 ,загального для всіх серотипів ІБК. Ви-
користовують праймери UTR41+(5′-ATGTCTATCGCCAGGGAAATGTC-3′) та 
UTR11- (5′-GCTCTAACTCTATACTAGCCTA-3′) орієнтованих на 3′ неперекла-
дену область генома коронавірусу та зворотній праймер- (5′-CTTAAACTAAAA
TTTAGCTCTTCC-3′), виходить продукт розміром 214 bp, та очищається згідно 
інструкції виробника, яка іде з реагентом. Умови для зворотній транскрипції є 
50 °С протягом 30 хв, стадії активації при 94 °С протягом 2 хв, з наступним 45 
циклів денатурації при 94 °С протягом 15 с, закріплення праймеру при 50 °С 
протягом 30 с, розширення за 68 °С протягом 1 хв, а остаточне розширення при 
68 °С протягом 5 хв. [3,4,5]. 

Мета роботи полягала у індикації вірусу інфекційного бронхіту птиці 
методом ПЛР. 

Матеріали та методи досліджень. Індикація РНК вірусу інфекційного 
бронхіту курей за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. В основі ме-
тоду лежить виділення з досліджуваної проби сумарної РНК, у т.ч. геномної 
РНК вірусу інфекційного бронхіту курей, проведення зворотної транскрипції 
та отримання к ДНК, ампліфікація (синтез комплементарних ланцюгів ДНК) 
специфічного фрагмента к ДНК (spike glycoprotein gene) вірусу інфекційного 
бронхіту курей довжиною 450 пар нуклеотидів за допомогою специфічних 
олігонуклеотидних праймерів  XCE_1/2 і ферменту Тaq-полімерази та наступ-
на візуалізація шляхом горизонтального гель-електрофорезу. Досліджували 
патологічний матеріал від загиблої курки, віком 150 діб.

Результати досліджень.   Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для 
індикації вірусу інфекційного бронхіту курей (femily Coronaviridae) дозволив про-
вести індикацію збудника у патологічному матеріалі. На рисунку 1 представлено 
електрофореграму, яка свідчить про наявність генетичного матеріалу Coronaviridae.
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Рис.1 Електрофореграма за результатами ПЛР
Висока чутливість методу дозволяє виявити збудник навіть при низько-

му його вмісті у зразку.
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Науковий  керівник: кандидат ветеринарних наук, доцент Родіонова К.О. 
Луганський національний аграрний університет

Ризик контамінації м’яса та м’ясопродуктів патогенними 
мікроорганізмами при їх промисловому виробництві обумовлює необхідність 
пошуку засобів і технологій, що забезпечують його зниження. На сьогоднішній 
день існують різноманітні за складом та ефективності дії на мікроорганізми за-
соби й прийоми часткової деконтамінації м’яса птиці, такі як зрошення тушок 
водою під тиском, обробка тушок хлором та харчовими кислотами, опромінення 
ультрафіолетовими променями та ін. Багато із запропонованих засобів про-
являють свої антимікробні властивості у досить високих концентраціях, що 
негативно впливає на структурно-механічні властивості м’язової тканини та 
призводить до погіршення товарного виду продукту.

Мета: удосконалити спосіб отримання якісної і безпечної продукції 
птахівництва при переробці в умовах забійного цеху

 Результати досліджень: Встановлено, що рівень мікробіологічного за-
бруднення обладнання забійного цеху перед початком робочої зміни не переви-
щував рівень встановлених санітарно-гігієнічних норм, однак наприкінці робо-



133

чого часу виявлено перевищення загальної кількості мікроорганізмів у змивах 
з технологічного обладнання у 1,5 – 2,25 рази. Підтверджено дані багатьох 
дослідників, що з кожним технологічним етапом обробки м’яса відбувається 
мікробіологічне навантаження на його поверхню, що негативно впливає на по-
казники його якості та безпеки. За результатами санітарно-мікробіологічного 
дослідження встановлено, що 27,45% дослідного м’яса птиці після процесу 
охолодження не відповідає вимогам державного стандарту. З поверхні ту-
шок курчат-бройлерів було виделено 11 культур кампілобактерій (з яких 8 
ідентифікували як C. jejuni) та 3 культури – C. coli. 

З метою зниження мікробного навантаження на поверхню тушок 
курчат-бройлерів та попередження їх перехресної контамінації  під час про-
цесу охолодження у шнекові ванни охолодження додавали препарат «Ве-
тОкс-1000» у співвідношенні 1:10, 1:20 та 1:30 до об’єму води в ємності 
за температури від 2° С до 4° С та охолоджували впродовж 25 хвилин. Ви-
сока бактерицидна активність дослідного препарату проявлялась при його 
застосуванні у розведенні 1:10 – 1:20 за експозиції дії 20 хвилин. При цьому 
ріст мікроорганізмів на поживних середовищах був відсутній у всіх пробах. 

При ветеринарно-санітарній оцінці м’яса, за умови використання роз-
чину «ВетОкс-1000» у розведенні 1:20 та 1:10 всі відібрані зразки відповідали 
вимогам ГОСТ 7702.0-74: мали суху поверхню білувато-жовтого кольору, 
щільну і пружну консистенцію, приємний, специфічний і властивий свіжому 
м’ясу птиці запах. При дослідженні м’язів на фільтрувальному папері плям не 
залишалося, що свідчить про помірну вологу у товщі м’язової тканини. Бу-
льйон після проби варки прозорий, а аромат достатньо виражений і приємний. 
Залишкову кількість діючих речовин препарату «ВетОкс-1000» у тушках вже 
через годину зберігання не виявлено. 

Висновок: Застосування препарату «ВетОкс-1000» з метою зниження 
мікробного навантаження на поверхню тушок курчат-бройлерів та попере-
дження їх перехресної контамінації у ваннах охолодження забезпечує висо-
кий антимікробний ефект та дозволяє підвищити якість та безпеку продукції 
птахівництва.
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УДК: 331.1
СЕКЦІЯ 6. Економічні проблеми модернізації та 

інвестиційно-інновіційного розвитку підприємств 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Кривошеєва В. В.
Науковий керівник: ке.н., Васюренко Л. В.

Луганський національний аграрний університет

У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні 
аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимально-
го використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна 
мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від використання 
наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну ефективність і 
прибутковість діяльності підприємства.

 Актуальність теми полягає в тому, щоб дослідити вплив мотивації 
на продуктивність праці, а також проаналізувати внутрішнє бажання людини 
діяти певним чином для задоволення своїх потреб.

У сучасній науці мотивації відводиться провідна роль. Існує безліч 
різних теорій і моделей мотивації, які часом суперечать один одному. Серед них 
можна виділити Теорію потреб Абрахама Маслоу, Теорію очікувань Віктора 
Врума, Теорію X і Y Дугласа МакГрегора, Теорію двох чинників Фредеріка 
Герцберга і інші. Однак керівникам організацій не варто шукати в цих роботах 
готових рецептів по мотивування персоналу, але, засвоївши для себе їх основні 
положення, необхідно виробити для себе свою програму мотивації персоналу.

  Побудова в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки 
зумовлює зростання ролі людського чинника у підвищенні ефективності ви-
робництва. Однак, формування нових організаційно-економічних відносин в 
сфері праці на рівні основної ланки господарства – промислового підприємства 
стримується сформованою за часів адміністративно-командної системи 
управління системою мотивації, для якої характерно: недостатнє розуміння 
керівництвом важливості мотивації; невміння визначати мотиваційні 
пріоритети конкретного підприємства, забезпечувати зв’язок результатів праці 
з оцінкою персоналу, а методів мотивації – з актуальними соціальними по-
требами працівників; відсутність дієвих стимулів, адаптованих до ринкових 
відносин, конкретних умов трудової діяльності, узгоджених з потребами, 
інтересами і запитами працівників. Подолання зазначених недоліків зумовлює 
необхідність розробки нових підходів до мотивації персоналу на вітчизняних 
підприємствах в умовах ринкових відносин.

В даний час в умовах ринку зростає роль особистості працівника. 
Відповідно змінюється співвідношення потреб і стимулів, на яких ґрунтується 
система стимулювання. Для мотивації співробітників компанії використо-
вують дві основні системи стимуляції - матеріальну (складається з базового 
окладу і преміальних. Базовий оклад - це постійна частина заробітної плати 
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працівника. Преміальні - це змінна частина заробітної плати співробітника, 
яка може бути переглянута) і нематеріальну (сукупність зовнішніх стимулів 
немонетарного характеру, які використовуються в компанії для заохочення 
ефективної праці співробітників). 

Прикладом в сучасних компаніях можуть бути такі методи 
(нематеріальні): 

- забезпечення кар’єрного зростання співробітників (рух по кар’єрних 
сходах «вгору»); 

- видання каталогів про компанію з фотографіями кращих співробітників 
компанії; 

- згадка імені співробітника в реалізованому ним проекті / послузі / 
продукті; 

- письмова / усна подяка за плідну роботу / проект; 
- проведення професійних конкурсів серед співробітників, з нагород-

женням дипломами; 
- надання місця для паркування автомобіля; 
- випуск внутрішньоорганізаційного журналу з описом результатів ро-

боти і розміщенням в ній фотографій кращих працівників та інформаційних 
заміток про них; 

- проведення корпоративних заходів і так далі. 
 Рішення стратегічних завдань розвитку економіки України вимагає 

введення принципово нової системи мотивації трудової діяльності, яка 
повинна забезпечити зростання продуктивності праці, покращення її 
якості, соціально-економічну привабливість відповідних професій, зміну 
принципів соціальної підтримки і підвищення рівня соціального захисту 
працівників. Ефективна мотиваційна система виступає необхідною умо-
вою інноваційного розвитку підприємства. Творчий потенціал працівників 
зумовлює креативну цінність інтелектуального капіталу підприємства, який 
містить у собі пов’язані з роботою знання і вміння, рівень освіти, професійну 
кваліфікацію, лояльність, творчі здібності, ціннісні настанови персоналу, 
його психометричні характеристики. 
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Процес прийняття управлінських рішень є основою менеджменту та 
одним з найважливіших факторів успішного функціонування міжнародної 
корпорації. Тому необхідно досконало вивчати те, що роблять і що робитимуть 
передові компанії провідних країн світу, при виробленні стратегії розвитку 
корпорації.

Практика прийняття управлінських рішень значною мірою визначається 
традиціями і звичаями, що існують в тій чи іншій країні. Досвід показує, що 
найбільші здобутки в галузі управління належать США та Японії, і тому си-
стема менеджменту саме в цих країнах, хоча вона і різниться, повинна при-
вертати увагу фахівців управління. Розумне втілення його із урахуванням 
особливості розвитку економіки країни та її традицій дасть можливість домог-
тися впровадження елементів систем ефективного управління у міжнародних 
корпораціях[1].

Основні етапи процесу прийняття управлінських рішень в міжнародних 
корпораціях США такі:

- діагностика проблеми - виявлення причини виникнення труднощів 
або проблем, для чого збирається і аналізується інформація (як зовнішня так і 
внутрішня);

- формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень - визначається 
діапазон, у межах якого в подальшому будуть прийматися управлінські рішення, 
встановлюються обмеження ресурсного характеру та стандарти (критерії), що 
дозволяють оцінювати альтернативні варіанти прийняття рішень;

- визначення альтернатив - відбираються альтернативи вирішення про-
блем, які є найбільш бажаними;

- оцінка альтернатив - необхідно визначити переваги, недоліки і 
ймовірність реалізації кожної альтернативи;

- вибір альтернативи - вибір найбільш раціонального варіанта.  
Процес прийняття рішень в американському менеджменті переважно 

централізований, здійснюється окремими індивідами, які несуть персональну 
відповідальність за їх реалізацію. Дуже важливою вважається швидкість при-
йняття рішень. Інакше вважається, що компанія управляє недостатньо ефек-
тивно, тобто робиться оцінка про некомпетентність менеджера.

Весь процес управління в міжнародних компаніях у США являє со-
бою постійне прийняття управлінських рішень в умовах ситуації, що постійно 
змінюється. Такий динамізм дозволяє американській управлінській системі 
успішно діяти впродовж останніх двохсот років.

Процес прийняття рішень  в Японії включає в себе такі етапи:
- постановка завдання - в цьому процесі беруть участь різні групи, які 
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різнобічно вивчають проблему і тільки після досягнення групою консенсусу 
починається наступний етап;

- затвердження - на основі вибору готується всебічний звіт, котрий 
подається вищому керівництву (на цьому етапі проект рішення вивчається із 
залученням експертів, аналізується та затверджується);

- впровадження - здійснюється рішення блискавично, оскільки кожний 
аспект був обговорений під час підготовки, рішення було прийнято одностайно 
і тому всі його виконують.

Японська система управління заснована на ідеях широкого залучення 
попередніх консультацій та консенсусу, а також поєднання централізованого 
і децентралізованого підходів до прийняття рішень. Згідно з положеннями 
класичної (західної) теорії менеджменту кожна особа в організації повинна от-
римувати доручення від свого безпосереднього вищого керівника та відповідати 
за роботу тільки перед ним. Японська система протилежна: відповідальність за 
прийняття рішень несе вся група, жодна людина не має права одноосібно при-
ймати рішення. Тому японська система організації прийняття управлінського 
рішення в міжнародних компаніях передбачає певну специфіку здійснення 
всіх операцій на різних етапах цього процесу.

В японських корпораціях використовується особлива система прийнят-
тя ефективних управлінських рішень «ринги сейдо». Дана система передбачає 
багаторазове погодження рішень на всіх рівнях управління, починаючи з ни-
зових, а також з рядових виконавців. Потім узагальнений аналіз подається на 
вищий рівень управління і так далі до керівника підприємства[2]. Така система 
прийняття управлінських рішень є досить складною. Однак реалізація рішень 
чи проектів йде досить швидко без додаткових обговорень і координації робіт 
виконавців.

Отже, порівняльна характеристика етапів та відповідальності прийнят-
тя рішень дозволяє зробити висновок, що системи прийняття управлінських 
рішень у зазначених країнах створювалися та розвивалися з урахування осо-
бливостей культури, традицій, звичаїв, менталітету населення тощо. Так, в 
західній системі управління прийняте рішення є не тільки початком діяльності 
особи або групи осіб, але й її наслідком. В Україні в умовах демократизації 
суспільних відносин при розробці, прийнятті та впровадженні управлінських 
рішень особливу увагу слід приділити саме японським досягненням у цій сфері. 
А саме: для вироблення якісних та результативних рішень вбачається можли-
вим створювати групи, до складу яких, будуть входити спеціалісти-практики 
та інші зацікавлені особи, і розробити механізм колективної відповідальності 
такої групи за прийняті нею управлінські рішення.
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УДК 331.1
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
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Луганський національний аграрний університет

Однією з передумов успішного функціонування національної економіки в 
умовах активного розвитку світового господарства є ефективне інституційне за-
безпечення ринку інновацій. Актуальність даної теми визначається, насамперед, 
необхідністю глибинного наукового дослідження основного об’єкта дослідження 
– ринку інновацій як одного з головних рушіїв розвитку економіки, зокрема про-
дуктивне в пізнавальному плані вивчення виникнення і диференціації нових 
організаційних форм інноваційної діяльності. Такий підхід дозволить система-
тизувати різні інноваційні прояви, визначити систему взаємозв’язків між ними, 
прогнозувати способи впливу інноваційних систем на економіку.

Лідери у створенні інноваційних економік демонструють переваги 
інноваційного шляху розвитку у сфері зайнятості, захисту довкілля, високих 
соціальних стандартах. Інновація – це практично невичерпний суспільний 
капітал знання, якому знайдено негайне застосування. Продукування впровад-
ження знань стає провідною галуззю економіки. Багато країн світу усвідомили 
необхідність зорієнтувати економічну політику на інноваційну модель розвит-
ку, розглядаючи її як важливий шлях конкурентоспроможності. Для України 
також доцільно скористатися досвідом інших країн щодо активізаційної 
політики розвитку інноваційної сфери.

У країнах ЄС і США практично не існує безпосереднього регулюван-
ня заробітної плати ані стосовно коштів, що спрямовуються на оплату праці, 
ані щодо регулювання індивідуальних заробітків, яке є досить гнучким. Пряма 
регламентація заробітної плати має місце тільки у державних установах, а в 
інших, у тому числі в університетах – осередках наукової діяльності – опла-
та праці встановлюється залежно від попиту та пропозиції на ринку наукової 
праці. Головною формою участі уряду в стимулюванні до наукової праці є укла-
дання контрактів на проведення науково-дослідних робіт. З точки зору оплати 
праці контракти вважаються досить вигідним джерелом від наукової діяльності.

Механізми ринку праці, конкуренції забезпечують зв’язок між структурними 
зрушеннями капіталістичної економіки і динамікою попиту на наукову працю праці 
науковців різних галузей знань і спеціальностей, причому зміни тут відбуваються 
дуже швидко, забезпечуючи приплив відповідних спеціалістів у найбільш пер-
спективну (на даний час) галузь науки. Диференціація в оплаті наукової праці 
помітна також і між її видами: найбільшу платню одержують науковці, зайняті 
адміністративною діяльністю, найменшу – зайняті викладанням. Взагалі статус на-
уковця у країнах ЄС є доволі високим. Так, у Німеччині посада професора є досить 
привабливою по-перше, через чимале матеріальне забезпечення. Крім того, він має 
статус державного службовця, що надає йому певні пільги, та гарантію постійного 
місця роботи (“захищена” посада), що в нестабільних умовах системної кризи є ве-
ликою перевагою. Оскільки ставка професора є конкурентоспроможною на ринку 
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праці, не потрібні спеціальні заходи і структури для відтворення наукового персо-
налу, залучення молодих кадрів до наукової роботи [1].

Високий статус державного службовця, пільги і пристойна заробітна 
плата забезпечують конкурентоспроможність наукових посад німецьких 
університетів на ринку праці. До того ж для створення сприятливих умов 
для проведення досліджень і розробок наукової молоді, протидії відтоку 
талановитої молоді було введено поняття “молодий професор”, яке надається 
на три роки, але цей термін може бути подовжений. Якщо молодий дослідник 
доведе протягом цих років свою наукову компетентність і одержить певні 
наукові результати, він буде прийнятий на ставку професора.

Найбільш характерною тенденцією в організації оплати праці країн 
із розвинутою економікою є індивідуалізація заробітної плати, особливо для 
висококваліфікованих спеціалістів, що виявляється у індивідуалізації їх най-
мання та підвищення заробітку. Індивідуалізація організації праці відбувається 
також через зміни у мотивації праці: використання таких факторів мотивації, 
як самореалізація, прагнення до цікавої, змістовної праці, можливості розпо-
ряджатися своїм робочим і вільним часом і т. ін.

Помітні зміни відбуваються і щодо тарифної системи оплати праці. 
По-перше, впроваджується розширення тарифних ставок у межах одного 
кваліфікаційного розряду, таким чином посилюється їх диференціація залеж-
но від якості праці, досвіду продуктивності праці (у Франції тарифна ставка 
у межах одного розряду може коливатися до 46 %), тобто також детальніше 
враховуються індивідуальні показники працівника [2].

Все більше уваги за кордоном приділяється оцінці робіт (job evaluation), 
результатів праці, особистих якостей працівника, у тому числі і дослідницького 
персоналу. При цьому конкретні форми оцінки залежать від принципів кадрової 
політики тієї чи іншої організації, а також категорії персоналу, до якої оцінка 
застосовується.
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Організаційна культура являє собою складне багатокомпонентне явище, 
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неформальну основу існування й ефективного функціонування організації, 
проте до недавнього часу вона не була в полі зору менеджменту.

Термін «організаційна культура» виник у 1970-х рр. Під організаційною 
культурою розуміють систему матеріальних і духовних цінностей і переко-
нань, що відображають індивідуальність даної організації, що впливають на 
поведінку персоналу і діяльність організації в цілому. 

Кожна організація має свій, тільки їй властивий організаційний стиль. 
У кожної фірми існує своя філософія і принципи, особливі методи рішення 
проблем і прийняття рішень, своя ділова практика, свій кодекс цінностей, 
що мають найбільше значення для даної компанії, а також особлива система 
внутрішніх взаємин. Перераховані вище поняття і утворюють «організаційну 
культуру» [1, С. 179]. 

Як показує міжнародна практика, компанії, яким вдається створити 
сильну організаційну культуру, домагаються більш високої продуктивності та 
ефективності у своїй діяльності. Дослідження американських вчених показу-
ють, що зміцнення організаційної культури без зміни інших рівних умов праці 
часто супроводжується підвищенням продуктивності працівників на 15-25%. 
Багато компаній зі слабкою і суперечливою культурою виявляються неефек-
тивними в ринкових умовах і програють у конкурентній боротьбі.

Основними функціями організаційної культури є внутрішня інтеграція - 
забезпечення взаємодії персоналу на основі сформованих в організації правил і 
зовнішня адаптація - забезпечення взаємодії організації з її зовнішнім оточенням.

Базовими елементами організаційної культури є: цінності, норми, прин-
ципи діяльності, правила поведінки; символи, традиції, церемонії, ритуали; 
герої, історії, міфи, легенди; мотивація; комунікації, мова спілкування; лідерство, 
стиль керівництва; дизайн, символіка, зовнішній вигляд персоналу[2].

Базові переконання і установки є сутністю культури, її глибинним 
змістом, а внутрішні цінності і поведінку відображають прояв цієї сутності.

Незважаючи на те що організаційна культура характеризується загаль-
ним сприйняттям, властивим всім членам організації, вона в силу різного сту-
пеня поділу цього сприйняття не завжди однорідна. У кожній організації може 
існувати домінуюча культура та субкультури.

Домінуюча культура заснована на цінностях, що розділяються 
більшістю членів організації. У домінуючу культуру входять такі компонен-
ти сприйняття організаційної культури, які в основному відрізняють одну 
організаційну культуру від іншої.

Субкультура заснована на цінностях, які поділяються меншістю членів 
організації. Субкультура, як правило, є наслідком проблем чи досвіду, через які 
пройшли члени певної групи. 

У більшості випадків субкультури властиві великим організаціям. Це 
пояснюється наявністю в таких організаціях безлічі підрозділів зі своїми 
функціями і завданнями, в яких в силу об’єктивних і суб’єктивних факторів 
створюються умови для формування культури, що має специфічні відмінності 
від домінуючої культури. Так, філія організації, що знаходиться в іншому 
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регіоні, швидше за все, матиме свою субкультуру, на ціннісні орієнтири якої в 
першу чергу вплине місце розташування (рівень розвитку регіону, кліматичні 
умови, менталітет населення тощо). У невеликих за розмірами організаціях 
так само може виникнути субкультура. Наприклад, опозиція (навіть у кілька 
чоловік) адміністрації не тільки сформує власну контркультуру, а й може зро-
бити істотний вплив на функціонування організації в цілому.

Розрізняють сильну і слабку культуру. Сильна культура характеризується 
тим, що базові цінності активно розділяються і підтримуються майже всіма 
членами організації. Силу організаційної культури можна виміряти за допо-
могою таких показників, як розподіл і інтенсивність. Розподіл - це ступінь, 
в якій члени організації визнають основні цінності компанії. Інтенсивність - 
ступінь відданості членів організації основним цінностям. Ступінь розподілу 
багато в чому залежить від поінформованості співробітників про базові 
цінності і сформованої системи винагород (слід враховувати, що значення 
матеріальних і нематеріальних стимулів дуже різна для різних груп і окремих 
працівників). Ступінь інтенсивності є результатом впливу системи винагород. 
Коли працівники усвідомлюють, що винагорода залежить від того, чи будуть 
вони працювати, як «прийнято в організації», їхнє бажання чинити саме так, 
зростає. І навпаки, коли вони не відчувають залежності винагороди від своєї 
поведінки відповідно до цінностей організації і визначають, що вигідніше 
вести себе так, як це не прийнято в організації, їх прихильність основним 
цінностям організації слабшає. 

Таким чином, чим більше співробітників визнає базові цінності і чим 
більше вони віддані їм, тим сильніше організаційна культура, тим ефективніше 
діяльність організації, формування її іміджу та взаємовідносин із партнерами.
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На сьогоднішній день тема іноземного інвестування в Україні акту-
альна тим що, як: нестабільна національна валюта, монополізація ринків і 
звичайно військовий конфлікт в нашій країні, та тимчасової окупація деяких 
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територій. Саме ці умови відлякують іноземних інвесторів, тому пріоритетним 
завданням інвестиційної політики нашої держави залишається стимулювання 
іноземної інвестиційної діяльності, яка тісно пов’язана з оцінкою стану роз-
витку інвестиційного ринку

 . Сьогодні, як ніколи, Україна потребує прямих іноземних інвестицій. 
Шляхом накопичення іноземного капіталу, через забезпечення доступу до 
сучасних технологій, інвестиції сприятимуть реформуванню національних 
інвестиційних ринків, що позитивно вплине на динаміку його розвитку, і, як 
наслідок, вирішенню багатьох соціальних проблем. 

За даними Державної служби статистики, обсяг іноземних капітальних 
інвестицій в Україну в минулому році значно зменшився. У січні-вересні 2017 
року він склав майже 4,8 млрд грн, що в 1,3 рази менше, ніж за аналогічний 
період 2016 року. Країни Європейського Союзу з початку 2016 роки вклали 
в українську економіку 597,3 млн дол., Головними інвесторами стали Кіпр і 
Великобританія. Інвестиції з боку ФРГ, в нашу економіку 1,8 млрд дол., склали 
в 2016 році, З них 1,1 млрд дол. - в промисловість. Крім того, на 37% зросли 
інвестиції від Європейського банку реконструкції і розвитку (до 800 млн євро). 

Проаналізувавши показники першого кварталу 2018 року, можна ска-
зати що індекс капітальних інвестицій України виріс на 37,4% в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року. Але варто нагадати, що за перший квар-
тал 2014 року капітальні інвестиції впали на 23,1%. Що ж сталося тепер, що 
все почало зростати?

. Капітальні інвестиції - це будівництво і ремонт будівель і цехів, 
закупівля обладнання і техніки, і будівництво житла теж. Це все те, що створює 
матеріальне багатство України.

Зростання  капітальних інвестицій в Україні за перший квартал 2018 
року надзвичайно високий. Поривнюючи з показниками 2017 року цей самий 
індекс виріс на 21,4%, а за перший квартал 2016 року всього на 0,7%. 

За перший квартал 2018 року інвестиції в IT-послуги зросли в 
два рази, а інвестиції в сільське господарство зросли всього на 10%. 
Падіння капітальних інвестицій не зафіксовано ні в одному із сегментів 
економіки України.

Але все-таки основними інвесторами являється український бізнес, 
близько 76% від усіх інвестицій за перший квартал 2018 року. Частка насе-
лення в загальній сумі інвестицій - це, як правило, гроші на покупку житла, 
близько 8%. Зате частка держави в капітальних інвестиціях - 1%, а зарубіжних 
інвесторів - 0,3% .У далекому першому кварталі 2011 року, частка зарубіжних 
інвестицій в загальній сумі капітальних інвестицій була в десять разів більше, 
іншими словами 3% від загальної суми. 

В Україні частка кредитів в загальній сумі капітальних інвестицій за 
перший квартал 2018 року склала 8,4%. У першому кварталі 2013 року, цей 
показник був 18%. У розвинутих країнах частка кредитів, які допомагають 
бізнесу розвиватися, досягає 50% загальної суми інвестування. 

Отже, на основі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що 
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інвестиційний клімат у нашій країні є не дуже сприятливим для іноземних 
інвесторів. Якщо держава оновить систему державного регулювання, змінить 
правове законодавство та покращить життя громадян, то Україна має всі шан-
си на залучення великої кількості іноземних інвестицій, адже потенціал нашої 
країни дуже значний.

УДК 332.021.8:63

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНІ

Гончаренко Т. І.
Науковий керівник: к.е.н., доцент Кучин С.П.

Луганський національний аграрний університет

Сільське господарство є специфічною галуззю економіки. Це 
проявляється в тому, що, на відміну від багатьох інших галузей, результати 
його діяльності значно залежать від природно-кліматичних умов [2]. Україна 
– це держава з потужним агропромисловим потенціалом та великими перспек-
тивами розвитку сільського господарства. Україна має сприятливі кліматичні 
умовами та якісні земельні ресурси, наявність яких свідчить про можливість 
ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Таким чином, 
аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української національної 
економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність 
України, дає значній частині сільського населення робочі місця та забезпечує 
до 17% валового внутрішнього продукту [1].

Нажаль, на сучасному етапі розвитку аграрного сектору України 
фінансовий стан більшості сільськогосподарських підприємств та їх соціальної 
сфери є незадовільним. Сільськогосподарські підприємства України практич-
но не забезпечені сучасною технікою та новими технологіями, що часто при-
зводить до їх низької продуктивності виробництва.

Така складна ситуація, що склалася в аграрному комплексі пояснюється 
наступними чинниками:

- невиконанням завдань стратегічних напрямків розвитку  агропромис-
лового комплексу та аграрної реформи в Україні;

- фізичним, технологічним та моральним зношенням основних вироб-
ничих фондів сільськогосподарських підприємств;

- наявністю значного диспаритету цін на сільськогосподарську 
продукцію та промислові засоби виробництва і предмети праці, що зумовлю-
ють постійну нестачу фінансових ресурсів та обмежують діяльність і розвиток 
сільськогосподарських товаровиробників;

- нераціональним використання земельних, трудових та фінансових 
ресурсів аграрної сфери;

- зниженням родючості ґрунтів, малоефективним використанням наяв-
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ного потенціалу земель сільськогосподарського призначення;
- недостатнім рівнем розвитку інфраструктури аграрного ринку;
- відсутністю необхідної підтримки сільськогосподарських виробників 

на державному рівні, що проявляється у недосконалості цінової, фінансової, 
кредитної та інвестиційної політики держави по відношенню до аграрників;

- низьким рівнем життя мешканців села, мізерними заробітними пла-
тами осіб, зайнятих у сільському господарстві, безробіттям, поглибленням 
демографічної кризи, міграцією у пошуках роботи, руйнуванням трудового 
потенціалу села [4].

Найважливішою проблемою у створенні фермерських господарств 
є відсутність стартового капіталу, на основі якого можна було б побудувати 
ефективно функціонуюче виробництво. Цю проблему можна усунути шляхом 
надання підприємцям вигідних кредитів. Потрібно забезпечити гарантії збуту 
всієї виготовленої сільськогосподарської продукції за вигідними цінами; ство-
рити умови за яких фермерські господарства матимуть можливість змінювати 
свою технічну базу на сучаснішу [3].

Значну роль у розвиткові агропромислового сектору повинна відігравати 
інноваційна діяльність. Пріоритетним напрямом інноваційної діяльності в 
аграрному секторі є впровадження найбільш перспективних агротехнологій 
і на цій основі підвищення продуктивності виробництва з метою знижен-
ня витрат на одиницю продукції та зміцнення її конкурентоспроможності на 
внутрішньому і світовому ринках.

Серед напрямків удосконалення інноваційного розвитку аграрного 
сектора слід визначити створення та впровадження у виробництво високо-
продуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, нових порід 
тварин і птиці; стимулювання агроекологічної діяльності, зокрема розвитку 
альтернативного органічного агровиробництва; формування високоосвічених 
професійних кадрів [3].
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В економічному механізмі особлива увага приділяється відновленню 
і посиленню внутрішньогосподарського планування, індикативного плану-
вання, комерційного (господарського) розрахунку та орендних відносин. 
Під час розгляду соціально-психологічних аспектів менеджменту наголос 
зроблено на ролі людського чинника в ринковій економіці, використанні 
психологічних (типи особистості, темпераменти, характер людини, 
спрямованість особистості, її інтелектуальні здібності та ін.) у соціальних 
методів управління (особисті якості, міжособові і міжгрупові зв’язки, 
конфлікти та ін.) психології організаторської діяльності керівника.

Актуальність теми у тому, що в умовах ринкової економіки 
операційний менеджмент являє собою великий інтерес підприємств 
різних форм власності, тому, що він дає змогу організувати не тільки 
сьогоднішній стан підприємства, а й прогнозування його наближену та 
більш віддалену перспективу.

Методологічне забезпечення ухвалення управлінських рішень – акту-
альна проблема управління, ігнорування якої в практичній діяльності при-
зводить працівника, фірму, великі організаційні системи до катастрофічних 
наслідків. У сучасному діловому середовищі актуальність проектного 
управління, як методу організації і управління виробництвом, значно зрос-
ла. Це обумовлено об’єктивними тенденціями в глобальній реструктуризації 
бізнесу. Виробнича діяльність все більше перетворюється на комплекс робіт зі 
складною структурою використовуваних ресурсів, складною організаційною 
топологією, сильною функціональною залежністю від часу і величезною 
вартістю. Тому об’єктом проектного управління є, як правило, комплекс 
взаємозв’язаних робіт, спрямованих на рішення деякої оригінальної задачі. 

Проектне управління, як вже наголошувалося, базується на теорії і ме-
тодах мережевого моделювання. Проте мережеві моделі є спрощеними уяв-
леннями реальних ситуацій, перш за все, через те, що в них головна увага 
концентрується тільки на термінах виконання окремих робіт і комплексу в 
цілому, але зовсім не враховується потреба в ресурсах, їх вартість і наявність.

В матеріалах проведених наукових досліджень міститься також 
ряд інших висновків і практично прийнятних пропозицій для покращення 
управлінської діяльності аграрних формувань.
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Агропромислове виробництво України є складовою національного го-
сподарства та виступає єдиною цілісною виробничо-економічною системою, 
що об’єднує низку сільськогосподарських, промислових, науково-виробничих і 
навчальних галузей, спрямованих на одержання, транспортування, зберігання, 
переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції.

Сьогодні Україна є одним із провідних виробників сільськогосподарської 
продукції в світі, що дозволяє забезпечити не лише потреби внутрішнього рин-
ку, а й успішно експортувати продовольство та сільськогосподарську сировину.

Агропромисловий комплекс України забезпечує 14% загального обся-
гу ВВП. Експорт продукції аграрного сектору за 8 місяців 2017 року складав 
майже 40% від загального експорту України.Сьогодні саме аграрний комплекс 
забезпечує найбільше частку валютних надходжень до бюджету України. 

Найефективнішими способами активізації інноваційного розвитку в 
аграрному секторі економіки є формування та реалізація державної політики 
інноваційного розвитку агропромислового виробництва, а саме: удосконалення зе-
мельних відносин (створення ринку землі); розробка та вдосконалення загальними 
зусиллями інноваційних програм; активізація інноваційної діяльності у сфері опо-
даткування; формування відповідної інфраструктури ринку сільськогосподарської 
продукції; розв’язання проблеми розвитку сільських територій [1].

Інноваційний розвиток агропромислового виробництва України визна-
чають такі напрями: поліпшення фінансування науки і зміцнення матеріально-
технічної бази наукових установ; підвищення рівня комерціалізації результатів 
наукових досліджень та інноваційних процесів, зменшення ризиків 
інноваційного розвитку та венчурного капіталу за допомогою спеціальних 
фондів, застосування державного замовлення на інноваційні продукти;

 - належне інституційне забезпечення державної інноваційної політики 
в агарному секторі економіки шляхом удосконалення систем стандартизації та 
сертифікації, наближення їх до європейських стандартів; 

- удосконалення правових засад інноваційної діяльності й регулювання 
ринку інновацій у сільському господарстві за допомогою податкових, кредит-
них, страхових, митних та інших механізмів непрямого впливу;

 - проведення заходів щодо інтеграції науки і виробництва, створення 
агротехнопарків, фінансово-промислових груп, горизонтальних і вертикаль-
них холдингових компаній; 

- завершення земельної реформи, введення вартості землі до 
економічного обороту, створення іпотечних механізмів кредитування агарного 
виробництва, завершення формування всіх складових ринкової інфраструктури 
в аграрному секторі;
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 - створення пайових інвестиційних фондів для реалізації великих 
інноваційних проектів у сільському господарстві; - розширення форм креди-
тування інноваційних проектів шляхом здійснення лізингових, факторингових 
та інших операцій [2]. 

Держава повинна створювати сприятливі умови для інноваційної 
діяльності, що зумовлювало б розвиток усіх суб’єктів інноваційної сфери.

Для ефективного функціонування агропромислового виробництва України 
необхідним є впровадження нових методів управління та сучасних технологій. 
Підвищення активності інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств є однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку 
аграрного сектору економіки, оскільки це дозволяє не лише змінити харак-
тер виробничої діяльності, але і наповнити її новим значенням і практичним 
змістом. За таких умов господарюючі суб’єкти повинні обирати розвиваючу 
ринкову стратегію функціонування, яка стає визначальним чинником досягнен-
ня економічного лідерства, важливим інструментом у конкурентній боротьбі.
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Актуальність даної теми зумовлено важливістю забезпечення ефектив-
ного маркетингу, поряд з іншими функціями є проведення експертної оцінки 
маркетингової стратегії підприємства.

 В умовах вдосконалення ринкової економіки таке дослідження слід виз-
начити не як надзвичайний захід, тимчасове явище, а як постійно діючу, науково 
- обґрунтовану і добре продуману систему. Під експертизою розуміють спосіб 
аналізу причинно-наслідкових зв’язків процесів і явищ, які вже відбулися чи 
можуть відбутися, це спосіб пізнання певної реальності, яка не піддається пря-
мому вимірюванню і обрахуванню. 

Специфічною рисою експертизи є те, що в ході її проведення досліджують 
завдання, які погано піддаються кількісному аналізу і важко формалізується. 
Таке дослідження здійснюється шляхом формування думки фахівця, здатного 
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доповнити інформацію з досліджуваного питання, спираючись на свої знання, 
інтуїцію, досвід вирішення схожих завдань, «здоровий глузд», і систематизува-
ти цю інформацію. В економічній літературі, в основному, досліджують питан-
ня організації та методики судово-економічної експертизи. [1]

 Питанням проведення економічної експертизи в інших ракурсах не 
приділено належної уваги. Як вид дослідницької, аналітичної та прогнозної 
діяльності економічна експертиза поза межами процесу судочинства може 
здійснюватися за такими основними напрямками:

 - як функція процесу управління – внутрішньовідомча, корпоративна, 
внутрішня експертиза; 

- як вид консалтингової діяльності – незалежна – (комерційна, замовна) 
зовнішня експертиза, що здійснюється незалежними експертами.

 Економічна експертиза маркетингової діяльності підприємства – це про-
цес дослідження сукупності маркетингових дій, умов, зв’язків і результатів з метою 
з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення поставлених 
цілей і визначення заходів які забезпечують вірогідність успіху та вирішення проблем.

 Основним завданням експертного дослідження ефективності 
маркетингової діяльності є знаходження відповідей на серію відкритих пи-
тань про маркетингове середовище, завдання, стратегії і оперативну діяльність 
фірми. Основним предметом інтересу при проведенні експертизи має бути се-
редовище і контрольовані фактори маркетингу, або так звані «чотири Р»: то-
вар, ціна, канали розподілу і стимулювання збуту.

 При проведенні економічної експертизи стратегії маркетингової 
діяльності необхідно оцінити як зовнішнє так і внутрішнє середовище. 
При дослідженні зовнішнього середовища підприємства, слід оцінити:  
відповідність стратегічних цілей підприємства існуючому стану ринку; 

В результаті дослідження внутрішнього середовища підприємства, 
необхідно провести: об’єктивну оцінку поточного стану системи керування мар-
кетингом компанії; визначення результатів діяльності компанії, що визначається як 
співвідношення отриманого прибутку до витрат (грошовим, тимчасовим і т.д.). [2]

 Отже, економічна експертиза маркетингової стратегії є дійсним 
інструментом підвищення ефективності діяльності підприємства. Призна-
ченням економічної експертизи є отримання інформації про закономірності 
й особливості розвитку ринку, і відповідно діяльності компанії запитам 
споживачів. Вона повинна поширюватися не тільки на економіко-фінансові 
дані, але і на оцінку якісних показників роботи і її конкурентних позицій, на 
дані, створювані поза підприємством, в його навколишньому середовищі.
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Перехід до ринкових відносин в Україні вимагає нових, більш ефек-
тивних, підходів до управління суб’єктами підприємницької діяльності, що, 
у свою чергу, викликало необхідність придання особливої уваги питанням 
підвищення ефективності управління витратами підприємства.

Проблема управління витратами підприємств є однією з найважливіших 
і найбільш важких проблем для підприємницьких структур. 

Управління витратами - це контроль за процесом формування, розподілу 
та використання витрат підприємства в результаті здійснення фінансово-
господарської діяльності.

Метою управління витратами підприємства є підвищення ефективності 
його роботи на основі застосування заходів, спрямованих на економію усіх 
видів ресурсів та максимізацію віддачі від них, при умові збереження, або 
підвищення якості продукції (робіт, послуг).

Наразі в Україні організація управління витратами на підприємстві 
регламентується:

-  Законом про бухгалтерський облік і фінансову звітність[1];
- системою національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

основний з яких - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»;
- методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції;
- внутрішніми робочими документами, які розробляються на 

підприємстві.
Основним регулюючим нормативним документом є П(С)БУ 16 «Витрати», 

в якому визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності. Однак, 
П(С)БУ 16 визначає лише виробничу собівартість і тому не може служити мето-
дичною основою визначення повної собівартості для цілей управлінського обліку.

Система управління витратами має функціональний і організаційний 
аспекти. Вона включає наступні функціональні підсистеми:

- пошук і виявлення чинників економії ресурсів;
- нормування та планування витрат ресурсів по їх видах;
- облік і аналіз витрат ресурсів;
- стимулювання економії ресурсів і зниження їх витрати.
Ці функції виконують відповідні структурні одиниці підприємства за-

лежно від розмірів останнього (відділи, бюро, окремі виконавці). Виявлення і 
використовування чинників економії ресурсів є обов’язком кожного працівника 
підприємства, перш за все фахівців і керівників всіх рівнів. Відповідно до пев-
них організаційно-технічних умов і ухвалених рішень розробляються норми 
витрати всіх видів ресурсів.
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Перед системою управління витратами підприємства ставляться такі 
завдання:

- зменшення абсолютної величини витрат підприємства в цілому та за 
окремими видами (напрямами) його діяльності;

- забезпечення стабільності розподілу витрат у просторі та часі, що 
дасть змогу забезпечити фінансову стійкість підприємства та попередити його 
неплатоспроможність;

Розглядаючи питання управління витратами на підприємствах України 
на сучасному етапі, можна зробити такі висновки:

- основною метою управління витратами є їх оптимізація для 
максимізації прибутку підприємства;

- прогнозування та планування тільки починають впроваджуватись в 
діяльність підприємств, їх характер переважно - поточний, строком на рік.;

- організація реалізації основних напрямків відносно витрат знаходить-
ся на задовільному рівні, підприємства не є досить гнучкими щодо адаптуван-
ня та впровадження прогресивних методів управління витратами, використан-
ня досвіду підприємств розвинутих країн;

- мотивація діяльності робітників підприємств не розглядається 
як суттєвий фактор підвищення ефективності діяльності підприємства, 
підвищення якості товарів (робіт, послуг), оптимізації витрат підприємства;

- контроль в основному на підприємствах не розвинений належним чи-
ном, а у деяких підприємствах лише на стадії впровадження;

- облік націлений на розрахунок кінцевого результату діяльності 
підприємства та формування фінансової звітності підприємства, та не присто-
сований до надання інформації для цілей управлінського обліку;

- аналіз витрат проводиться в межах розрахунку відхилень, без викори-
стання необхідних показників щодо прийняття управлінських рішень;

- корегувальні дії носять укрупнений характер, не є гнучкими, не 
диференціюються у відповідності до місць виникнення негативних відхилень.
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Європейською економічною комісією сформульовано визначення по-
няття «безвідходна технологія». Безвідходна технологія - це практичне застосу-
вання знань, методів і коштів для того, щоб забезпечити в межах людських по-
треб якнайраціональніше використання природних ресурсів і енергії та захист 
навколишнього середовища. Під маловідходною технологією розуміють спосіб 
виробництва продукції, за якого частина сировини і матеріалів переходить у 
відходи, однак шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує 
санітарних норм. У широкому розумінні поняття «безвідходна технологія» 
охоплює й сферу споживання. Ця технологія передбачає, щоб виготовлені 
вироби служили довго, легко могли бути відновлені (відремонтовані), а 
після закінчення терміну служби поверталися в антропогенний ресурсний 
цикл після відповідної переробки або знешкоджувалися та захоронялися як 
неутилізовувані відходи. 

Дані технології особливо актуальні для сільського господарства України. 
Розглянемо особливості безвідходних технологій на прикладі 

птахівництва. Галузь світового виробництва курячого м’яса продовжує зроста-
ти. Пропорційно з нею ростуть і обсяги відходів інкубаторіїв. Зростає кількість 
шкаралупи яєць і пуху, безплідних яєць, мертвих ембріонів, вибракуваних кур-
чат, зародкової рідини, а також стічних вод, отриманих в процесі очищення 
і дезінфекції обладнання та зон вирощування. В останні роки відзначається 
зростання витрат на утилізацію відходів, вводяться нові екологічні стандарти, 
зростає рівень інформованості населення - все це веде до необхідності пошуку 
раціональних альтернатив для управління відходами в інкубаторіях. Керуючі 
інкубаторами можуть використовувати різні способи, що дозволяють перетво-
рити відходи в продукцію додаткової обробки, наприклад, в компост, добрива, 
речовини для вапнування ґрунтів, біогаз, медичні вироби, корм для тварин.

Роздільне сортування шкаралупи, твердих і рідких відходів
Переробка відходів може проводитися на території підприємства (в 

інкубаторії) і поза його межами (на переробному заводі). В ідеалі певна части-
на робіт по переробці повинна здійснюватися на території інкубаторію. Тверді 
відходи необхідно розділити на шкаралупу і тверді речовини. Рідини слід та-
кож розглядати окремо, різним типам відходів відповідають різні види пере-
робки. Сортування знижує патогенне навантаження і дозволяє максимально 
ефективно використовувати відходи [1, 2].

Яєчна шкаралупа і мембрана мають певний потенціал як поживні ре-
човини, багаті протеїном, і можуть застосовуватися в різних сегментах рин-
ку. Використання зазначених переваг отримує сенс як з економічної, так і з 
екологічної точки зору. Мембрана яєчної шкаралупи містить 10% колагену, 
який має високу ринкову цінність в медицині (затребуваний в операціях з 
пересадки шкіри, в стоматології, пластичної хірургії, в лікуванні остеопоро-
зу). Крім того, мембрана широко використовується у виробництві харчових 
продуктів, біологічного пластику і при очищенні навколишнього середовища. 
Яєчну шкаралупу можна розмолоти в порошок і застосовувати як кальцієву 
добавку.
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Одним з варіантів переробки відходів інкубаторію є відправка відходів 
на завод з виробництва комбікорму. 

Компостування є добре відомим методом переробки біорозкладаючихся 
відходів інкубаторію в речовину, багату на поживні елементи і вільний від па-
тогенних мікроорганізмів. 

Стічні води інкубаторію можна відправляти на установку для обробки 
стічних вод. 

Будь-які заходи, спрямовані на скорочення обсягів захоронення або 
утилізації неперероблених відходів інкубаторіїв, забезпечують зменшен-
ня викидів парникових газів, забруднення ґрунтових вод, викидів пато-
генних і фітотоксичних речовин в навколишнє середовище. Перетворення 
відходів в корисні ресурси веде до сталого розвитку конкурентоспроможного 
птахівництва і реалізації завдань у сфері соціальної відповідальності.
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Today strawberry market is one of the most high-profitable among fresh 
fruit. Strawberry always considered being a highly desirable and popular product 
everywhere and in Ukraine the same. Though the price is high in a cold period, it is 
bought all the year round.  That is why such business will be provided with success. 

In the Donetsk region strawberry is not grown in industrial scales yet. In 
winter a market is almost 100% filled with the imported products. Growing 
strawberry garden on open ground in climatic conditions of northern-east of Ukraine 
is a problem because of probability of late ground frosts, or strong drought; affection 
with illnesses or wreckers. [1]

 One of the new trends is to grow strawberry in greenhouses. Most 
advantageous and perspective way is using a hydroponics installation. In Ukraine 
such farms are rare used because the primary costs are rather high comparing with 
the ordinary methods. 
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There are a lot of advantages growing strawberry in greenhouses on 
hydroponics:

• the process of growing does not depend on weather and climatic conditions; 
• the process of growing is rather simple and effective; 
• there are optimal conditions for aeration of plants;
• growing without soil results in reduction of amount of illnesses;
• it is possible to grow a large amount of plants with the least application of 

chemicals; 
• the productivity is high; (from 20 to 60 kg from 1 m2);
• storage period of fresh berries is longer (to 8 days). [2]
Taking into account all positive moments mentioned above, it is clear that 

profitability of growing strawberry in greenhouses can reach 90%. Basic expenses 
and difficulties with growing strawberry in open ground are related to the harvesting. 
Technology of production strawberry in greenhouses on hydroponics gives an 
opportunity to get the berry of high quality, good-looking, better to carry and keep. 
Using hydroponics technology makes harvesting easier, so as troughs with plants 
located on a comfortable height.

 Growing strawberry in greenhouses on hydroponics will have good socio-
economic impact on the region. Firstly, permanent workplaces will be created. 
Secondly, because of high profitability it will be possibility to cut down the cost of 
products and provide quality products to the greater amount of population the whole 
year round. Thirdly, it will increase of amount of local products and support local 
producers in food trade markets.

A production is considered to be ecologically friendly: 
• all nutrients are sucked by plants; 
• the possibility of using pesticides is very low, comparatively with growing 

in open ground; 
• there is not a requirement in herbicides, because the plants are grown in a 

special substrate instead of ground. [3, c.58]
But there are some productive risks. The basic of them are following:
• the distribution of diseases or wreckers if the preventing measures are not 

taken; 
• a breakage of equipment;
• bad supply of fertilizers or substrate for plant growing; 
• the growth of taxes in the state; 
• the growth of prices for heat, water, fertilizers, and other supporting 

materials. [3, c.55-56]
But take into account all risks, a profitability of strawberry growing on 

hydroponics is very high. The price, although considerably goes down in summer, 
is 80-90 hrn average for 1kg (on the indexes of 3 last years). [4] Taking into account 
circumstances that a production on hydroponics reduces expenses on soil cultivation, 
harvesting and using of chemicals (the most difficult processes at growing strawberry 
in open ground), it is possible to assert that growing of strawberry in greenhouses on 
hydroponics is a promising direction of economic development of the Donetsk region.
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Актуальність теми в тому, що діюча система управління на підприємствах 
недієздатна. Вона не дає можливості впливати на ефективність виробництва. 

Мета дослідження – розробити систему оплати, яка б впливала на ре-
зультати вкладеної праці і вдосконалити організацію її обліку.

Результати проведених досліджень показують, що діючі методи опла-
ти праці враховують лише об’єм виконаних робіт. Значну роль в формуванні 
кінцевих результатів відіграє впровадження нових технологій і форм 
організації праці. Але діюча система організації обліку оплати праці не формує 
цю інформацію на рахунках виробничих витрат. В результаті чого ми не може-
мо визначити їх ефективність. 

Впровадження нормативного методу організації обліку витрат част-
ково вирішує цю проблему, але вона також діє безсистемно. Основним чин-
ником впливу на формування кінцевого результату є оплата праці робітників 
і службовців. Крім того, не враховується взаємовідношення між різними 
внутрішньогосподарськими дільницями. Значним недоліком у вирішенні 
цієї проблеми є централізація обліку на підприємстві. Облік розрахунків між 
підрозділами підприємства та їх вплив на формування витрат виробництва 
продукції відсутній[1].

На базі дослідження можна зробити висновок, що потрібно змінити си-
стему організації виробництва таким чином, щоб працівники були зацікавлені 
в якому виконанні всіх технологічних процесів. Необхідно на підприємстві 
сформувати господарські виробничі підрозділи та налагодити взаємодію 
між ними. Вони повинні виконувати операції з виробництва окремих видів 
продукції, робіт, послуг.
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Між ними складаються контракти на виробничі взаємовідносини. 
Цінами на купівлю-продаж є планова собівартість по основним статтям ви-
трат, розмір яких залежить від колективу на підставі відповідних первинних 
документів. Накопичення інформації проводиться в реєстрах, які оформля-
ються між ними і використовуються в кінці звітного періоду для розрахунків. 
Попередньо необхідно співставити відповідні реєстри кооперативів, які при-
ймали участь в операції. 

З урахуванням пропозицій необхідно на підприємстві провести 
децентралізацію обліку. На кожний підрозділ кооперативу в його бухгалтерії 
відкриваються основні рахунки на виробництво кожного виду продукції і 
статтям витрат. А також особистий рахунок для обліку доходів колективу від 
реалізації продукції, послуг, робіт. 

Таким чином, працівники колективу мають можливість визначити 
скільки вироблено продукції, яка кількість реалізована і скільки залишилося 
в коморі, чому вона не продана. Якщо фактичні витрати по окремим статтям 
менші ніж планові, то в таких випадках ця різниця піде на збільшення  доходу 
колективу. 

Дохід колективу розраховується по кожному робітникові пропорційно 
відпрацьованим годинам. При цьому кількість годин обліковується на 
окремих рахунках в бухгалтерії на підставі інформації обліковців, або 
пропорційно оплати праці нарахованій за обсяг виконаних робіт[2].  

Слід відмітити, що результати аналізу роботи кооперативів показують 
значне підвищення ефективності виробництва  продукції, робіт та послуг і 
значне підвищення рівня оплати праці. 

При впровадженні пропонованої системи оплати праці значно 
скорочується всередні ланки керівництва і зменшується кількість працівників 
на виробництві. При цьому однією з головних вимог є чітке виконання 
технологічних процесів. 

Таким чином внесені пропозиції щодо вдосконалення системи і 
організації обліку оплати праці дають можливість посилити контроль  за 
виробничими процесами, використовувати необхідну інформацію з ме-
тою підвищення на ефективність виробництва та зацікавленість зі сторони 
працівників.
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Конкуренція є первинною та основною економічною силою, притаман-
ною ринковій економіці, а також є необхідним атрибутом існування та розвитку 
ринку, в цілому. Наявність конкуренції, з однієї сторони, обумовлює прагнення, 
формує стимули та можливості суб’єктів аграрного виробництва до підвищення 
конкурентоспроможності своєї продукції, а з іншої визначає динаміку ринкової 
концентрації та посилення нерівності суб’єктів ринку в існуючому конкурент-
ному середовищі, що визначає конкурентну структуру цільових ринків збу-
ту продукції підприємств [2]. Негативне ставлення до існування конкуренції 
спостерігалось ще з радянських часів. Так, в той час конкуренцію розуміли як 
жорстоку боротьбу між окремими капіталістами та країнами з капіталістичним 
устроєм за джерела формування сировини, ринків збуту та сфери обігу капіталу, 
за одержання та максимізацію існуючих прибутків. Це було зумовлено приват-
ною власністю на окремі засоби виробництва [4]. 

Трактування категорії «конкуренція» у вітчизняних економічних дже-
релах до 90-х років минулого століття було вузьким і тому конкуренція роз-
глядалась лише з точки зору політекономії. Так, конкуренція – це  анархія ви-
робництва і перевага функціонування приватної власності. Сучасні підходи 
до сутності конкуренції розуміють її через способи та явища життя, через 
рушійні сили постійного суспільного розвитку. Також її можна визначити через 
передові інструменти можливостей економії ресурсів, через невід‘ємні части-
ни формування ринкових механізмів й через об‘єктивний елемент формуван-
ня товарного виробництва [3]. За напрямами прояву «конкуренцію» поділено 
на внутрішню та зовнішню. Зовнішня конкуренція являє собою об‘єктивну 
конкуренцію, яка склалась через певну кон‘юнктуру на ринку і діяла на 
виробничі підприємства незалежно від їх бажань та можливостей. Досконала 
(чиста) конкуренція є типом ринкового середовища, в межах якого діє велика 
кількість конкурентів та окремий суб‘єкт господарювання, у прийнятті рішень 
зорієнтовані на певне  ринкове ціноутворення та своїми діями не впливає на 
процес формування ціни. Даний тип конкуренції є парадоксальним з огляду на 
те, що виробничі підприємства не відчувають конкуренції у своїй виробничо-
комерційній діяльності, а існуюче конкурентне середовище не наполягає на 
зростанні результативності виробництва. 

Олігополія являє собою ситуацію, коли кількість конкурентів незначна 
або декілька окремих підприємств домінують на обраному ринку, створюючи 
при цьому сильну взаємозалежність. За таких умов кожне підприємство добре 
знайоме з діючими силами на ринку, а маневрування будь-якого з конкурентів 
відчуваються іншими суб’єктами господарювання [2]. Олігополія є характерною 
в більшості випадків для недиверсифікованого виробничого підприємства, зо-
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крема, підприємства із глибокою переробкою сільськогосподарської продукції. 
Тому, ми вважаємо, що сировинний сегмент аграрного ринку, в умовах якого то-
варовиробники реалізують свій товар дрібними за обсягами партіями з ціною, 
яку встановлено через співвідношення попиту та пропозиції на ринку, є добрим 
прикладом монополістичного виду конкуренції. Монополістична конкуренція – 
тип ринку, де за умов неоднорідної за обсягами пропозиції діє значна кількість 
дрібних підприємств за одночасним існуванням великої кількості споживачів. 
Розглядаючи ринковий тип олігополії, як тип групової монополії, автор теорії 
монополістичної конкуренції, американський економіст Е.Х. Чемберлін ви-
окремив наступне. На його думку «...оскільки кожен є монополістом і все ж 
таки має конкурентів, то ми в праві говорити про них, як про конкуруючих 
монополістів; і про сили, що діють у подібних ситуаціях, ми можемо сміливо 
говорити як про сили монополістичної конкуренції…»[4]. Для сучасного типу 
розвитку конкурентної боротьби в аграрній сфері більш характерними є риси 
монополістичної конкуренції. Це спричинено продукцією, що виробляється, 
сільськогосподарськими підприємствами (цукрові буряки, соняшник, зерно, 
м‘ясо, молоко тощо), яка і не є стандартизованою, однак з можливістю реалізації 
крупнотоварними партіями, що відрізнятимуться за якістю та ціною [3]. 

Монополія характеризується безліччю споживачів та тільки одним 
окремим продавцем. Монопольне становище на сировинному сегментів аграр-
ного ринку  матимуть виробничі підприємства науково-дослідного напряму 
господарської діяльності, що реалізують елітний посівний матеріал чи чисто-
породних тварин. Провівши дослідження за видами конкуренції, можна на-
голосити, що найбільш прийнятним та корисним для кінцевих споживачів  є 
наявність досконалої конкуренції. Вона має усувати можливості зловживань на 
обраному об’єктовому ринку. При чому, одночасно найнебезпечнішим є фор-
мування монополістичного ринку. 
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Луганський національний аграрний університет

Будь-яка система обліку потрібна для отримання певного об’єму 
інформації в тій чи іншій формі. Податковим службам потрібні відомості 
про нараховані податкові платежі, правильність використання бази нараху-
вання податків, методів їх нарахування, врешті-решт, про їх сплату. Кредито-
рам потрібна інформація про здатність підприємства виконати взяті на себе 
фінансові зобов’язання. Керівництво підприємства зацікавлене в своєчасних 
звітах про вартість інвестицій, динаміку загальних фінансових показників 
діяльності підприємства, випуск продукції, поточні суми активів, прибут-
ку. Менеджери, крім майже всього перерахованого, потребують інформації, 
здатної допомогти їм в ухваленні рішень, контролі за ефективністю процесами 
відтворення в ході і регулюванні управлінської діяльності. 

Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень – 
це базовий елемент на всіх етапах процесу прийняття управлінських рішень, 
що виражається в ідентифікації та наданні різноманітних кількісних та якісних 
показників інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування 
підприємства відповідно до потреб суб’єкта управління.

В основі інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських 
рішень стоїть облікова інформація. Під обліковою інформацією слід розуміти 
дані про господарські операції та об’єкти, що отримуються на всіх стадіях 
облікового процесу в ході їх ідентифікації та обробки.

В процесі прийняття стратегічного управлінського рішення необхідно 
співставити власний потенціал підприємства з можливостями і загрозами 
зовнішнього бізнес-оточення. При цьому доцільно врахувати, що:

1) в основі стратегій є завчасно сплановані дії (реакції) підприємства 
на зміну (динаміку) зовнішньої сфери господарської діяльності з метою до-
сягнення бажаних цілей; 

2) інформаційною базою прийняття управлінських рішень стратегічного 
змісту є обліково-аналітична система підприємства.

 Система обліково-інформаційного забезпечення управління сучасного 
підприємства повинна регламентувати мету, сутність якої полягає в кінцевому 
підсумку у наданні інформаційного супроводу для прийняття управлінських 
рішень стратегічного характеру

 Основні джерела обліково-інформаційного забезпечення підприємства:
 1) фінансовий облік і звітність; 
2) управлінський облік і звітність; 
3) результати моніторингу бізнес-середовища.
Тому основним завданням обліково-інформаційного забезпечення 

підприємства доцільно вважати процес формування відповідних інформаційних 
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даних, необхідних  для прийняття управлінських рішень з метою забезпечення 
ефективного функціонування підприємства на довготривалу перспективу.

Отже, облікова інформація відіграє важливе значення в процесі прий-
няття управлінських рішень. Її вагомість підвищується за умови коли облікова 
інформація в повній мірі задовольняє інформаційні запити управлінського 
персоналу та не є надлишковою, тобто містить в собі всі характеристики 
релевантної інформації.
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Протягом останніх 20 років екологічні та соціальні аспекти набува-
ють все більшої актуальності в практичній діяльності компаній, організацій, 
установ. Однією із причин є поширення практики соціально відповідального 
інвестування, яке суттєво підтримуються міжнародними організаціями, 
фінансовими консультантами та інституційними інвесторами. Згідно з останнім 
оглядом Глобального фонду стабільних інвестицій (GSIA) станом на початок 
2016 року обсяг глобального ринку соціально відповідального інвестування 
оцінювався у 22,9 трлн. євро, що на 25% більше порівняно із  2014 роком. 
Наразі соціально відповідальні інвестиції становлять близько 26% глобальних 
активів.

Соціально відповідальне інвестування (socially responsible investing) – 
це процес прийняття інвестиційних рішень, які, крім кінцевого фінансового 
результату, враховують екологічні, етичні та соціальні наслідки інвестицій. 
Тобто СВІ в першу чергу орієнтоване не на максимізацію прибутку, а на 
максимізацію соціальної вигоди від вкладеного капіталу.

Соціально відповідальні інвестиції займають значну частину 
інвестиційної галузі – їх популярність постійно зростає. Це означає, що все 
більша кількість інвестиційних, пенсійних, відкритих чи закритих фондів нада-
ють своїм вкладникам право на встановлення так званих «соціальних фільтрів» 
для інвестування. Для встановлення цих «соціально безвідповідальних» 
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компаній у розвинутих країнах при таких фондах добре організована та нала-
годжена робота груп аналітиків. Саме ці спеціалісти цікавляться та професійно 
вивчають нефінансові звіти компаній, які заінтересовані у залученні інвестицій.

Так, наприклад у 2018 році один з кредиторів МХП - Європейський 
банк реконструкції та розвитку, почав розслідування щодо українського ви-
робника м’яса і м’ясної продукції. Розслідування ведеться в двох напрямках: 
вплив на життя людей і екологію. За запитом банку екологи проаналізували 
ситуацію на прикладі птахофабрик компанії у Вінницькій області і Черкаській 
області і дійшли до негативних висновків . На підставі фінальних результатів 
розслідування ЄБРР ухвалить рішення про доцільність подальшого 
фінансування МХП.

Непрозорість та інформаційна обмеженість українського бізнесу 
є суттєвим недоліком у розвитку соціально відповідальних інвестицій на 
національному ринку, але з розвитком інформаційних технологій, відомості про 
діяльність українських компаній все легше можуть отримати заінтересовані 
особи: інвестори, кредитори, акціонери та інші.

Відсутність чітко сформованих норм у відповідальному інвестуванні 
призводить до того, що кожна компанія трактує його по-різному, пропоную-
чи власну пропорцію доходу і соціальної відповідальності. Тому інвесторам, 
що бажають вкладати кошти в соціально відповідальні компанії, необхідно 
самостійно вибирати критерії включення компаній у цей список, а також 
самостійно проводити всебічний аналіз компанії на предмет її відповідності 
даним критеріям. На жаль, далеко не всі інвестори готові цим займатися, осо-
бливо якщо врахувати той факт, що, як правило, український бізнес непрозо-
рий і неохоче розкриває додаткову інформацію про свою діяльність. 

Стандарти нефінансової звітності дозволяють надавати інформацію 
у зрозумілому для споживача вигляді доступному для порівняння та аналізу. 
Найпоширенішим серед стандартів є  GRI (Global Reporting Initiative). 
Підготовлена за цим стандартом звітність допомагає виявити проблеми і ризи-
ки компанії, а також можливості для її розвитку.

Перші звіти такого формату з’явилися ще наприкінці 1990-х, але до по-
яви версії GRI G3.1 вони були не надто популярними. Разом із вдосконаленням 
принципів і показників стандарту зростала й кількість звітів. Сьогодні в розви-
нених країнах нефінансову звітність за стандартами GRI надають уже більше 
4000 компаній, що є представниками як великого, так і малого бізнесу.

В Україні підготовка нефінансових звітів все ще є прерогативою вели-
ких національних компаній та представництв міжнародних корпорацій. Але 
помітна позитивна динаміка.

Вигоди, які отримує підприємство, формуючи та оприлюднюючи 
нефінансову звітність можна звести до наступних: розбудова та вдосконалення 
управління СВ; формування чи підвищення довіри до підприємства на рівні 
різних груп впливу; підвищення відкритості та прозорості підприємства.

Важливо, що вигоди від нефінансової звітності нерозривно пов’язані із 
вигодами, які отримує підприємство загалом від реалізації концепції соціальної 
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відповідальності, оскільки саме формування та поширення звіту є одним із 
найважливіших етапів управління соціальною відповідальністю підприємства. 
Відповідно, додаткові вигоди від формування та поширення звіту забезпечують 
якість всього процесу управління соціальною відповідальністю підприємства 
та підвищують привабливість підприємства для соціально відповідального 
інвестування.

Враховуючи перспективи розвитку соціально відповідального 
інвестування, цей процес може спричинити позитивний вплив на впроваджен-
ня стандартизованої фінансової звітності в Україні.

УДК 330.341.42

Пріоритетні напрями розвитку ринку продукції АПК
Новікова А.О.

Науковий керівник: к.е.н., Балдик Д. О.
Луганський національний аграрний університет

Сільське господарство є однією з ключових галузей економіки України. 
Незважаючи на складну операційну сферу, АПК України залишається прива-
бливою галуззю для вітчизняних та іноземних корпорацій. Головне завдання, 
що стоїть перед галузями АПК - це сприяти зростанню сільськогосподарського 
виробництва та надавати можливості виходу продукції АПК України на 
світовий ринок.

Проблеми державного регулювання економічних інтересів аграрного 
сектора, його значення та роль останніми роками знаходяться в центрі уваги 
науковців та політиків. Зокрема цим питанням присвячені публікації С. В. Ка-
навцева [1], Ю. Є. Кирилова [2], М. Ф. Кропивка [3], О. О. Непочатенка [8], І. 
А. Саджан [6], А. А. Гребіннікової [7] та інших науковців. Серед зарубіжних 
вчених варто відзначити Е. Райнерта, який на прикладах проаналізував причи-
ни бідності агарних країн, що знайшло втілення у його праці «Як багаті країни 
стали багатими і чому бідні залишаються бідними» [4].

Сільське господарство України є провідною галуззю економіки, що 
дає близько 9-13% валової доданої вартості, та є одним з основних бюдже-
тоутворюючих секторів національної економіки. Частка аграрної галузі у зве-
деному бюджеті за останні роки становить в середньому 20%, а у товарній 
структурі експорту – понад чверть, забезпечуючи перше місце на світовому 
ринку олії соняшникової, друге місце – за експортом зернових. На сьогодні 
головною метою розвитку аграрного сектору України є забезпечення 
конкурентоспроможності національної сільськогосподарської продукції на 
світовому ринку та державної продовольчої безпеки [1].

Італійський учений Антоніо Серра ще в 1613 р. відкрив «секрет само при-
скорюваного зростання», який полягає в одночасному дотриманні таких чоти-
рьох умов: 1) Відмова від експорту сировини. 2) Активна промислова політика, 
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спрямована на розвиток галузей зі зростаючою віддачею. 3) Диверсифікація 
виробництв зі зростаючою віддачею (це створює ефект мультиплікації, зокрема 
вибухове зростання кількості робочих місць). 4) Підтримка ефекту синергізму 
зі слабкими економіками: імпорт сировини з цих економік і поставка за експор-
том на їхні ринки товарів із високою доданою вартістю [5]. В Україні вже кілька 
років спостерігається бурхливий розвиток сільського господарства, передусім 
рослинництва. Як наслідок – стрімко збільшуються інвестиції в агропромисло-
вий комплекс, причому їхню основну частку контролюють агрохолдинги. Однак, 
ресурсна модель землекористування України не може вважатися інноваційною, 
адже в структурі землекористувачів переважають суб’єкти господарюван-
ня з великими масивами землі (агрохолдинги), які поки що роблять ставку на 
екстенсивність ведення сільського господарства. Вони мінімізують вкладення 
в інновації, намагаючись всебічно експлуатувати ресурси землі, не дбаючи про 
його збереження та відновлення. Якість землі, фактично дає підстави вироб-
никам працювати із достатнім запасом міцності, не впроваджуючи інновації. 
Останні два десятиліття характеризувалися зниженням вмісту гумусу в ґрунтах 
на 0,22 %, що оцінюється у 453,4 млрд. гривень збитків [9]. Великий бізнес, який 
зараз активно вкладає гроші в АПК, у гонитві за швидкими прибутками робить 
ставку на вирощування культур, які виснажують землю, зокрема технічних.

Висновки. Отже, економіка України в сучасних умовах більше аграрна, 
ніж індустріальна. Дуже важливо досягати синергії між сільським господар-
ством і промисловістю. Маючи переважно сільськогосподарську економічну 
орієнтацію, в Україні варто розвивати неконкурентний порівняно із США чи 
Європою сектор промисловості. Він створює інновації, необхідні для розвит-
ку сільського господарства. І лише інноваційна модель розвитку аграрного 
виробництва в умовах глобалізації може принести економічний ефекту за до-
помогою технологічного оновлення ресурсної бази та структурної перебудо-
ви аграрної економіки. Вона передбачає перенесення акценту з традиційних 
науково-технічних рішень на використання принципово нових прогресивних 
технологій, які мають вирішальний вплив на процеси соціальноекономічного 
розвитку розвинутих країн світу.
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На сучасному етапі розвитку своєчасне і повне виконання платіжних 
зобов’язань є умовами стійкого функціонування підприємства в розвиненій 
ринковій економіці. На сьогодні, коли Україна знаходиться в нестабільному 
стані, спостерігається зворотна тенденція – криза неплатежів. Тому однією з 
важливих задач є вивчення, керування і аналіз дебіторської заборгованості, 
оскільки недбале ставлення до дебіторської заборгованості приводить до 
уповільнення розрахунків, затримання виплат по заробітній платі і взагалі до 
погіршення фінансового стану підприємства.

Актуальність теми полягає в тому, що дебіторська заборгованість 
як показник, є не лише індикатором, що визначає рівень заборгованості, а і 
економічним явищем, що впливає на діяльність підприємства в цілому. Однак 
аналізу і оцінці дебіторської заборгованості не приділяється належна увага, що 
призводить до негативних наслідків – прискореного зростання заборгованості 
перед підприємством, не повернення боргів, втрачання власних коштів.

У зв’язку з цим, саме питання організації обліку, контролю та аналізу 
дебіторської заборгованості, а також його вдосконалення на сьогоднішній день 
є надзвичайно актуальним. Вивчення теоретичних аспектів обліку і контролю 
дебіторської заборгованості, аналіз законодавчої і нормативної бази, дозволяє 
стверджувати, що виникнення дебіторської заборгованості в певних межах є 
нормальною ознакою діяльності підприємства, але не в тих випадках, коли 
відбувається її безконтрольне зростання і систематичне несвоєчасне погашен-
ня (оскільки створення великих обсягів дебіторської заборгованості викликає 
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низьку платоспроможність підприємства); а класифікація дебіторської 
заборгованості має важливе значення для правильної організації обліку, 
достовірного аналізу.

В результаті дослідження визначено, що дебіторська заборгованість – 
це частина оборотного капіталу, а також вимоги на його отримання у вигляді 
готівки, матеріальних та інших ресурсів від господарюючих суб’єктів. Тому 
найбільш точне її трактування наступне: «Дебіторська заборгованість – це 
матеріальні ресурси, що не оплачені контрагентами, або готівка, що вилу-
чена з кругообігу грошових коштів». Наведене визначення дає уявлення про 
економічну природу дебіторської заборгованості і визначає її місце в бухгал-
терському обліку.

УДК 633.11
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРРИЄМСТВА 
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Виробники сільськогосподарської продукції знаходяться в більш 
складних умовах, ніж інші учасники ринку. Значна кількість підприємств 
збиткові. Тому аналіз фінансових результатів їх діяльності та пошук резервів 
їх підвищення має величезне значення в першу чергу для ведення беззбитко-
вого виробництва.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств є в Україні од-
ним з найбільш динамічних видів аналізу. І пов’язано це в першу чергу з 
постійними змінами ринкового середовища, законодавчої та нормативної бази, 
яка значною мірою визначає напрями цього аналізу.

Результати в будь-якій сфері діяльності залежать від наявності та 
ефективності використання фінансових ресурсів. Можна визначити, що 
фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу 
підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за 
звітний період. Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства 
є прибуток або збиток. Фінансовий результат визначається як різниця між 
сумою виручки від реалізації та сумою витрат на виробництво реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), комерційних витрат, податку на додану 
вартість

Основною метою проведення фінансового аналізу є підвищення 
ефектив¬ності господарювання і пошук резервів такого підвищення. При 
аналізі фінансових результатів дослідження проводять у двох аспектах. У пер-
шому аспекті фінансовий результат оцінюють як ступінь досягнення кінцевої 
мети та визначення ефективності ви¬робничо-фінансової діяльності. У дру-
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гому аспекті проводять визначення пріоритетів вкладення капіталу за видами 
діяльності, за масштабами у стратегічному та тактичному вимірах, які дають 
максимальний приріст фінансового результату. 

Оптимальне керування підприємством припускає досягнення заданої 
мети його розвитку з найбільшою при заданих умовах ефективністю. Рівень 
економічної ефективності дає уявлення про те, ціною яких витрат досягну-
тий економічний ефект. Економічна ефективність діяльності підприємства 
− це віддача у формі доходів різних ресурсів підприємства, яка визначається 
відношенням доходів до витрат ресурсів. Існує два види економічної 
ефективності підприємств: спосіб розподілу наявних ресурсів і спосіб викори-
стання ресурсів в кожній конкретній економічної діяльності.   Щоб виробницт-
во товарів було ефективним, необхідно забезпечити не тільки мінімум витрат, 
а й випуск товарів у таких наборах, які відповідають бажанню людей заплати-
ти за них. Об’єктивна оцінка ефективності діяльності підприємства має над-
звичайно велике значення, оскільки характеризує успішність  підприємства, 
формує його імідж, сприяє доступу на ринки капіталу і обґрунтовує доцільність 
інвестицій. У цих умовах уміння оцінити потенціал підприємства та визначити 
шляхи його реалізації з максимальною ефективністю є головним завданням. 
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Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації 

обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до 
міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують 
процес управління виробництвом та знижують ефективність використан-
ня основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначен-
ня сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерсько-
му і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних 
засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних 
засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування 
амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнен-
ня її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності 
використання основних засобів у виробничому процесі.

Сьогодні у світовій практиці потреба в аудиторській послугах досить 
велика. Аудит знайшов широке застосування на урядовому рівні, у фінансових 
інститутах та в підприємницькому середовищі. Однак аналіз вітчизняних та 
зарубіжних літературних джерел показали, що в основі аудиту відсутні функція 
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аналізу й оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підрозділів 
і підприємства в цілому. Крім того, не розроблено організаційно-економічний 
механізм, дія якого спрямована на зростання ефективності виробництва, пошук 
способів і засобів зниження усіх без винятку виробничих і комерційних витрат, 
раціональне використання ресурсів підприємства. Хоча сам по собі аудит не 
має значного впливу на виробничо-господарську діяльність підприємств, ви-
конувана інформаційна експертиза дає змогу знизити підприємницький ризик, 
оскільки отримана в ході аудиту інформація дає можливість прийняти більш 
правильне, економічно доцільне рішення як у внутрішній діяльності самого 
підприємства, так і з боку потенційних інвесторів та ділових партнерів.

Виходячи з  вище сказаного можна зробити висновок, що аудит основ-
них засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних 
актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо, це ще й дуже важлива ча-
стина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його 
кінцеві результати. 
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У сучасних умовах господарювання процес ведення обліку 
потребує формування інтеграційної системи нагромадження та оброблен-
ня інформації, яка дає змогу оперативно обробляти та узагальнювати дані. 
Більше того, узагальнення таких даних повинне мати динамічний характер 
та швидко реагувати на запити менеджерів різного рівня, а також строків, 
обсягів і форм надання інформації, щоб в кінцевому підсумку задовольня-
ти їх інформаційні потреби. Саме тому важливим є створення інтегрованої 
концепції оброблення облікової інформації, оскільки інтегрована система 
ведення обліку має єдину базу вхідної інформації, яка формується на етапі 
збирання первинної інформації.

Відомо, що в Україні поділ єдиного бухгалтерського обліку на 
фінансовий, управлінський та податковий пов’язаний, насамперед, із вста-
новленням процесу інтеграції вітчизняної облікової теорії і практики з 
міжнародною системою обліку, вимогами національного законодавства тощо. 
Хоча система обліку складається із взаємопов’язаних підсистем фінансового, 
податкового та управлінського обліку, кожна з яких має свої завдання, функції 
і способи утворення інформації відповідно до запитів користувачів, спільним 
для всіх підсистем є єдність формування інформаційної бази, в основі якої ле-
жить процес ефективності ведення бізнесу [2].
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Більше того, ефективність бізнесу оцінюється не тільки за фінансовими 
показниками, які можна отримати за даними фінансового обліку, а й за не 
фінансовими, що формуються в управлінському обліку. Тобто основою успішного 
бізнесу є ведення управлінського обліку. Оскільки ведення управлінського 
обліку є необов’язковим, то для малих і середніх підприємств здебільшого є 
недоцільним, оскільки потребує додаткових витрат, існує необхідність створен-
ня інтегрованої облікової системи, яка б поєднувала управлінський, фінансовий 
та податковий облік. На наш погляд, успішно виконати таке завдання можна за 
допомогою інтегрованих ІС обліку. Виконуючи функцію інформаційного забез-
печення в управлінні, бухгалтерський облік є одним з першочергових об’єктів 
застосування сучасних інформаційних систем і технологій.

Науковці виокремлюють сучасний етап (з 90-х років ХХ ст.) розвит-
ку інформаційних технологій бухгалтерського обліку, який називають етап 
комунікації, що характеризується створенням інтегрованих програмних 
засобів, які поєднують кілька предметних областей автоматизації. Це дало 
змогу перейти від паперових технологій обліку до електронного обліку (вико-
ристання електронних документів, електронного підпису, електронного офісу) 
[1]. Сучасний стан ринку ІС систем в Україні представлений різноманітними 
автоматизованими системами бухгалтерського обліку, найбільш поширені та 
адаптовані до вітчизняної практики подано в табл. 1.

Табл. 1. Ринок програмних продуктів ведення обліку в Україні
№ з/п Програмний продукт Розробник 

1 ІС Підприємство Фірма "1 С" (РФ) 

2 Галактика ERP Галактика (РФ) 

3 SAP. SAP R 3 SAP AG (Німеччина) 

4 DeloPro Ксиком Софт (Україна) 

5 Microsoft Dynamics AX Microsoft (США) 

6 BAAN-IV BAAN (Американсько-голландська компанія) 

7 SCALA Bestlutsmodeller AB (Шведської компанія) 

8 ORACLE Application Пакет бізнес-прикладних програм 
(Американська корпорація ORACLE) 

9 Тerrasoft -CRM Тerrasoft (РФ) 

10 
ІТ-підприємство, ІТ-
Enterprise Інформаційні технології (РФ) 

11 Chameleon Хамелеон Софт (Україна) 

12 ERP система BSI Бізнес сервіс (Україна) 

13 ABD інформаційна система "ИНЕК" (Україна) 

14 Віртуозо Компанія Марка (Україна) 

15 Конекто Конекто (Україна) 

 
Хоча найпоширенішим програмним продуктом на ринку ІС в Україні до 

введення санкцій в 2017 року були системи фірми «1С», заслуговують на увагу 
й інші програмні продукти, які відповідають запитам користувачів різних 
рівнів. Саме до таких й відносять ІС управління підприємством, за допомогою 
яких можна автоматизувати окремі бізнес-процеси підприємства або їх 
комплекс. При автоматизації комплексу бізнес-процесів такі інформаційні 
системи називають інтегровані корпоративні інформаційні системи (ІКІС). ІКІС 
містить комплекс взаємопов’язаних складових, призначених для організації 
бізнес-процесів і організації потоків інформації засобами документообігу [3]. 
Однією з таких інформаційних систем є програмний комплекс Chameleon від 
компанії Хамелеон Софт. 

Компанія «Хамелеон Софт» – це міжнародний розробник готових рішень 
для автоматизації роздрібної торгівлі в магазинах, супермаркетах, кафе, 
ресторанах, а також рішень для прийому платежів. На ринку з 2008 року. 
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Хоча найпоширенішим програмним продуктом на ринку ІС в Україні до 
введення санкцій в 2017 року були системи фірми «1С», заслуговують на ува-
гу й інші програмні продукти, які відповідають запитам користувачів різних 
рівнів. Саме до таких й відносять ІС управління підприємством, за допомо-
гою яких можна автоматизувати окремі бізнес-процеси підприємства або їх 
комплекс. При автоматизації комплексу бізнес-процесів такі інформаційні си-
стеми називають інтегровані корпоративні інформаційні системи (ІКІС). ІКІС 
містить комплекс взаємопов’язаних складових, призначених для організації 
бізнес-процесів і організації потоків інформації засобами документообігу [3]. 
Однією з таких інформаційних систем є програмний комплекс Chameleon від 
компанії Хамелеон Софт.

Компанія «Хамелеон Софт» – це міжнародний розробник готових 
рішень для автоматизації роздрібної торгівлі в магазинах, супермаркетах, 
кафе, ресторанах, а також рішень для прийому платежів. На ринку з 2008 року.

На сьогоднішній день програмне забезпечення «Chameleon» для 
автоматизації роздрібної торгівлі використовується в більш ніж на 3500 торгових 
точок. Компанія «Хамелеон софт» працює в декількох країнах – Україна, Білорусь, 
Росія, Польща і планується вихід на ринки інших країн СНД, Європи та Америки.

Так само компанія активно розвиває сфери послуг, що надаються. Якщо 
кілька років тому основною спеціалізацією був продаж програмного забезпе-
чення, то тепер робиться акцент на послуги комплексного впровадження про-
грамного забезпечення, супроводу систем обліку, послуги з підбору та прода-
жу обладнання та його сервісного обслуговування.

Серед продуктів, що пропонуються компанією Хамелеон Софт, мож-
на виділити три головних програмних пакета. Програмне забезпечення для 
ресторанів Chameleon Resto – це зручний і простий в зверненні продукт, який 
дозволить злагоджено працювати офіціантам, барменам і кухарям. При цьому 
керівники бізнесу завжди будуть інформовані про ситуацію на робочому місці, 
перебуваючи на будь-якому видаленні від нього [4].

Програмне забезпечення для магазину Chameleon Evolution – це 
надійний спосіб обліку продукції на торговій точці. З його допомогою ви завж-
ди будете точно контролювати робочий день в магазині, кіоску, супермаркеті, 
знати скільки, чого і коли було продано, скільки продукції на залишках. Таким 
чином планувати поставки товарів ставати набагато простіше і зручніше.

Також передбачена програма Scout, яка в комплексі з іншими програм-
ними продуктами Хамелеон, дозволяє здійснювати постійний моніторинг 
і управління бізнесом в режимі онлайн. Для цього може використовуватися 
будь-який браузер і будь-який пристрій виводу (комп’ютер, смартфон або 
планшет) – потрібен лише доступ в інтернет.

Переваги продуктів від «Хамелеон Софт»:
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
- Операційна система Linux
- Прийом платежів за мобільний зв’язок прямо на робочому місці касира
- Робота в умовах поганих, або повільних каналів зв’язку
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- Підтримка великої кількості торгового і фіскального обладнання
- Спостереження за торговим процесом з будь-якої точки світу через 

власний WEB-сайт клієнта
- Гнучка дисконтна система
- Необмежена кількість робочих місць в одній мережі
На сьогодні ринок інформаційних технологій представлений широ-

ким вибором програмного забезпечення, тому вибір має відповідати потре-
бам суб’єкта господарювання. В основі вибору ІС повинні лягти такі ознаки: 
функціональність та інтегрованість; можливість підтримки корпоративного 
управління; галузь діяльності, організаційна структура та тип виробницт-
ва; архітектура, можливість інтеграції з іншими програмними продуктами, 
можливість підтримки оперативного і стратегічного управління. 

Програмні продукти для автоматизації обліку Хамелеон Софт здатні 
обслуговувати підприємства абсолютно різних форматів і масштабів. Вони 
мають винятково легкий в роботі інтерфейс, забезпечують захищену переда-
чу даних, можуть використовувати в роботі будь-яке торговельне обладнання. 
Завдяки мінімальним вимогам каналів зв’язку ви завжди будете в курсі ваших 
справ, де б не перебував ваш торговий об’єкт.
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УДК 338
МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ В УМОВАХ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 «ПРЕСТИЖ 1»

Яценко О.В.
Науковий керівник: к.е.н., доцент Матичак П.П.
Луганський національний аграрний університет

Політика управління оновленням технічної бази підприємства 
передбачає постійне здійснення перегляду наявного складу основних засобів 
і порівняння його з необхідним, що його вимагає виробничий процес. При 
цьому використовується порівняння стану технічної бази з попередніми ро-
ками і визначається при якій політиці і при якій структурі виробничих засобів 
підприємство працювало найрентабельніше і на разі визначаються шляхи 
оптимізації складу виробничих фондів . 

Приділяючи увагу системі вдосконалення та оновлення існуючої 
технічної бази з метою підвищення ефективності її використання у виробни-
чому процесі, підприємства все частіше обирають лізинг.

В економічній теорії та практичній діяльності лізинг, зокрема фінансовий, 
може бути охарактеризований такими визначеннями, що відображають його 
сутність: 

– спосіб кредитування підприємницької діяльності; 
– спосіб купівлі-продажу основних засобів або права користування чу-

жим майном; 
– спосіб інвестиційної діяльності; 
– одна з форм довгострокової оренди; 
– операції за чужий рахунок, тобто керування чужим майном за дору-

ченням довірителя. 
З одного боку, фінансовий лізинг за своїм змістом споріднений з кре-

дитними відносинами (видачею кредиту під придбання виробничих фондів). 
Можливим є і порівняння лізингових відносин з наданням лізингодавцем 
лізингоодержувачу комерційного кредиту за договором купівлі-продажу з 
розстроченням виплати за майно, передане у фінансовий лізинг. Лізинг також 
можна розглядати і як діяльність, спрямовану на інвестування власних чи залу-
чених фінансових ресурсів з метою отримання прибутку з лізингових платежів. 
З іншого боку, лізинг тісно пов’язаний з орендним механізмом. 

Фінансова функція. 
Лізинг (для продавця) – можливість відразу одержати повну вартість об-

ладнання за рахунок посередника – лізингової компанії. Для лізингоодержувача 
лізинг є можливістю додаткового залучення основних засобів без суттєвого 
відволікання фінансових ресурсів. 

 Виробнича функція. 
Лізинг – це один з найбільш прогресивних методів матеріально-

технічного забезпечення виробництва, що відкриває доступ до передової 
техніки в умовах її швидкого морального старіння. Завдяки оперативності та 
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гнучкості лізингу лізингоодержувач отримує можливість задовольняти свої 
виробничі потреби у техніці й обладнанні. 

 Функція збуту. 
Лізинг – це форма реалізації виробленої продукції, завдяки якій 

розширюється коло споживачів та ринки збуту. 
 Інвестиційна функція. 
Лізинг (для лізингодавця) – це вигідний спосіб інвестування вільних 

фінансових ресурсів в основні засоби.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ  РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ 
ТРАКТОРІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Скиба Д.А.
Науковий керівник: доктор техн. наук, професор Артьомов М.П.

Луганський національний аграрний університет

В рамках нинішнього технічного розвитку тракторобудівники України 
знаходяться в складному становищі, тому що обмеженість ресурсів не дозволяє 
вести дослідні і дослідно-конструкторські роботи на рівні провідних світових 
фірм. У даних умовах найбільш перспективним є інноваційний напрямок роз-
витку тракторної енергетики, при якому в розробці та модернізації тракторів 
забезпечується виведення їх на ринок з новими споживчими властивостями.

Найбільш інтенсивно впроваджуються, останнім часом, в тракторну 
енергетику інноваційні досягнення при технічній модернізації сільського го-
сподарства в напрямку «розумного землеробства», при якому автоматизовані 
системи обробляють і співставляють не тільки параметри тракторів і 
сільгоспмашин, а й дані про протікання технологічних процесів з урахуван-
ням зовнішньої інформації. При цьому можна прогнозувати основні напрямки 
створення трактора (мобільного енергомодуля) з підвищеними споживчими 
властивостями [6]. Це потребує уточнення деяких положень теорії тракторів тя-
гового і тягово-енергетичних концепцій в напрямку підвищення ефективності 
використання механічної енергії для виконання технологічного процесу.

Теорія трактора базується на основних положеннях класичної механіки, 
зокрема, при оцінці тягового балансу трактора в основу покладено основні 
рівняння силової функції механічної системи, динаміка трактора досліджуються 
з позиції нестабільності параметрів механічної системи і т.д. При цьому трак-
тор розглядається як сукупність функціонально взаємопов’язаних і розташова-
них в певному порядку елементів (складальні одиниці, агрегати і т.д.).

Тенденції, що намітилася останнім часом – підвищення енергонасиченості 
тракторів, переходу їх з тягового в тягово-енергетичний засіб деякі положення 
теорії трактора і класичної механіки вступають в протиріччя (кочення коле-
са, потужностний баланс), інші положення вимагають свого розвитку (тягово-
приводні МТА, тягова динаміка трактора).

Дослідження в даному напрямку є інноваційними, тому що їх результа-
ти можуть бути затребувані наукою і практикою.

Сили опору руху агрегату залежать від факторів, більшість з яких 
є змінними величинами, визначеними властивостями ґрунту і рельєфом 
місцевості, глибиною обробки, швидкістю руху і т.д., тобто               . В даному 
випадку при виконанні трактором технологічного процесу прискорення агре-
гату буде змінюватися як за величиною, так і за знаком, тобто               .

Сили опору руху агрегату залежать від факторів, більшість з яких є 
змінними величинами, визначеними властивостями ґрунту і рельєфом місцевості, 
глибиною обробки, швидкістю руху і т.д., тобто cP const  . В даному випадку при 
виконанні трактором технологічного процесу прискорення агрегату буде 

змінюватися як за величиною, так і за знаком, тобто 
dv constdt  . 
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В останнє десятиліття у нас в країні і за кордоном з року в рік збільшуються 
площі ріллі, що обробляється за мінімальною і нульовою технологією, так званої 
No-Till, яка вперше почала застосовуватися в Бразилії в 1971 році. В даний час в 
країнах Південної Америки, Канаді та США за мінімальною технологією 
обробляється до 90% площ посіву зернових культур, в тому числі за нульовою до 
50-60%. У нашій країні площі посівів зернових за нульовою технологією не 
перевищують 4%. 

У міжнародній практиці в якості стратегічних запасів (резервів) 
продовольства розглядаються, перш, за все запаси зерна. Вважається достатнім, 
коли вони складають не менше 20% від річної потреби. В даний час в Україні 
стратегічні запаси зерна становлять 10-12%, в той час як в США і країнах ЄС - 
17,6%, Китаї - 22,6%, в Канаді - 44%. 

У зв'язку з цим одним з головних напрямків у вдосконаленні систем 
землеробства є створення більш стійких агрофонів по водному режиму грунту та 
раціонального використання атмосферних опадів. У цьому плані у хліборобів є 
великі резерви. Так за багаторічними науковими даними для отримання 1 ц зерна 
необхідно 8 - 11 мм ґрунтової вологи, фактично в багатьох районах країни 
витрачається на 1 ц зерна 15-20 мм. Ресурсозберігаючі технології слід розглядати, 
на нашу думку, як комплекс прийомів обробітку грунту, посіву і догляду за 
рослинами, що забезпечує найбільше накопичення і раціональне витрачання 
атмосферних опадів як одного з головних ресурсів, що визначають рівень 
продуктивності полів. 

Мінімальну обробіток ґрунту застосовують залежно від грунтово-
кліматичних умов, біологічних особливостей оброблюваних культур і ступеня 
засміченості посівів. Наприклад, на добре окультурених і чистих від бур'янів 
грунтах в системі обробки грунту під озимі та ярі зернові культури глибоке 

Сили опору руху агрегату залежать від факторів, більшість з яких є 
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У міжнародній практиці в якості стратегічних запасів (резервів) 
продовольства розглядаються, перш, за все запаси зерна. Вважається достатнім, 
коли вони складають не менше 20% від річної потреби. В даний час в Україні 
стратегічні запаси зерна становлять 10-12%, в той час як в США і країнах ЄС - 
17,6%, Китаї - 22,6%, в Канаді - 44%. 

У зв'язку з цим одним з головних напрямків у вдосконаленні систем 
землеробства є створення більш стійких агрофонів по водному режиму грунту та 
раціонального використання атмосферних опадів. У цьому плані у хліборобів є 
великі резерви. Так за багаторічними науковими даними для отримання 1 ц зерна 
необхідно 8 - 11 мм ґрунтової вологи, фактично в багатьох районах країни 
витрачається на 1 ц зерна 15-20 мм. Ресурсозберігаючі технології слід розглядати, 
на нашу думку, як комплекс прийомів обробітку грунту, посіву і догляду за 
рослинами, що забезпечує найбільше накопичення і раціональне витрачання 
атмосферних опадів як одного з головних ресурсів, що визначають рівень 
продуктивності полів. 

Мінімальну обробіток ґрунту застосовують залежно від грунтово-
кліматичних умов, біологічних особливостей оброблюваних культур і ступеня 
засміченості посівів. Наприклад, на добре окультурених і чистих від бур'янів 
грунтах в системі обробки грунту під озимі та ярі зернові культури глибоке 
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В останнє десятиліття у нас в країні і за кордоном з року в рік 
збільшуються площі ріллі, що обробляється за мінімальною і нульовою 
технологією, так званої No-Till, яка вперше почала застосовуватися в Бразилії 
в 1971 році. В даний час в країнах Південної Америки, Канаді та США за 
мінімальною технологією обробляється до 90% площ посіву зернових культур, 
в тому числі за нульовою до 50-60%. У нашій країні площі посівів зернових за 
нульовою технологією не перевищують 4%.

У міжнародній практиці в якості стратегічних запасів (резервів) про-
довольства розглядаються, перш, за все запаси зерна. Вважається достатнім, 
коли вони складають не менше 20% від річної потреби. В даний час в Україні 
стратегічні запаси зерна становлять 10-12%, в той час як в США і країнах ЄС - 
17,6%, Китаї - 22,6%, в Канаді - 44%.

У зв’язку з цим одним з головних напрямків у вдосконаленні систем зем-
леробства є створення більш стійких агрофонів по водному режиму грунту та 
раціонального використання атмосферних опадів. У цьому плані у хліборобів 
є великі резерви. Так за багаторічними науковими даними для отримання 1 
ц зерна необхідно 8 - 11 мм ґрунтової вологи, фактично в багатьох районах 
країни витрачається на 1 ц зерна 15-20 мм. Ресурсозберігаючі технології слід 
розглядати, на нашу думку, як комплекс прийомів обробітку грунту, посіву і 
догляду за рослинами, що забезпечує найбільше накопичення і раціональне 
витрачання атмосферних опадів як одного з головних ресурсів, що визначають 
рівень продуктивності полів.

Мінімальну обробіток ґрунту застосовують залежно від грунтово-
кліматичних умов, біологічних особливостей оброблюваних культур і ступеня 
засміченості посівів. Наприклад, на добре окультурених і чистих від бур’янів 
грунтах в системі обробки грунту під озимі та ярі зернові культури глибоке роз-
пушування може бути замінено поверхневою обробкою. Мінімальна технологія, 
заснована на застосуванні комбінованих машин, позитивно позначається на 
зниженні енергетичних витрат за рахунок зменшення числа і глибини оброб-
ки. Майбутнє сільського господарства - в конкурентоспроможності і знижен-
ня витрат. Виконання і модульна конструкція сівалки Speedliner фірми KUHN 
дозволяє швидко проводити агротехнологічні операції в найкоротші строки. 
Зокрема, дискова сівалка Speedliner забезпечує: універсальне використання за-
вдяки модульній конструкції.

Освоєння ресурсозберігаючих технологій повинно проводитися на тлі 
загальної модернізації адаптивно-ландшафтних систем землеробства, широко-
го освоєння інтенсивних і точних технологій, які базуються на застосуванні 
геоінформаційних систем.
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При вивченні дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» студен-
тами спеціальності 208 «Агроінженерія», їм, зокрема, доводиться розраховува-
ти раціональний склад машинно-тракторних агрегатів (МТА).

Раціональний склад МТА – це такий, що відповідає агротехнічним, 
технічним, економічним вимогам, вимогам до зручності обслуговування і ви-
могам охорони праці, що ставляться до виконання певної сільськогосподарської 
операції в певних умовах.

Існують такі способи підбору раціонального складу МТА [1, с.19]:
• аналітичний,
• графічний,
• за готовими таблицями. 
Аналітичний спосіб, в більшості навчальної літератури, зводиться до 

визначення тягового зусилля, що може бути створене енергетичним засобом 
(трактором) на кожній з робочих передач трансмісії, визначення максимальної 
ширини захвату робочої машини для кожної з передач, визначення опору цих 
робочих машин, знаходженні коефіцієнта використання тягового зусилля трак-
тора на кожній з передач. За останнім показником оцінюється ефективність 
використання трактора. 

Саме аналітичний спосіб визначення раціонального складу МТА 
використовується студентами під час курсового і дипломного проектування з 
експлуатації машин та обладнання.

Тягове зусилля, що створюється трактором на певній передачі, в 
навчальній літературі пропонується визначати за формулою [2., ф.1.3.22]:

Суттєвим недоліком формули 1 є те, що для розрахунку треба знати, 
зокрема, передаточне число трансмісії трактора на кожній передачі.

Саме аналітичний спосіб визначення раціонального складу МТА 
використовується студентами під час курсового і дипломного проектування з 
експлуатації машин та обладнання. 

Тягове зусилля, що створюється трактором на певній передачі, в навчальній 
літературі пропонується визначати за формулою [2., ф.1.3.22]: 
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,                                               (1) 
де енN  – ефективна потужність двигуна трактора, кВт 

двнn  – номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв. 
 зкr  – радіус ведучого колеса чи початкове коло ведучої зірочки ходового 

апарату енергетичного засобу, м 
тр  – коефіцієнт корисної дії трансмісії трактора 
трi  – передаточне число трансмісії на певній передачі 
трG  – вага трактора, кН 

f  – коефіцієнт опору коченню 
i  – величина підйому 
 
Суттєвим недоліком формули 1 є те, що для розрахунку треба знати, 

зокрема, передаточне число трансмісії трактора на кожній передачі. 
Цей параметр наводився в інструкціях з експлуатації вітчизняних тракторів 

до 90-х років ХХ ст. На сьогодні практично неможливо знайти достовірні 
значення передаточного числа трансмісії для тракторів, випуск яких розпочався 
пізніше вказаного часу, а також для тракторів закордонного виробництва – а в 
сумі це левова частка тракторного парку сучасних сільськогосподарських 
підприємств. До того ж, наведена формула не може використовуватись для 
тракторів, що мають гідростатико-механічну трансмісію, а таких на сьогодні 
немало. 

Приблизне значення передаточного числа трансмісії можна визначити 
аналітичним способом. Такі дані можна успішно використовувати для навчальної 
мети, що і робиться викладачами закладів освіти. Ми вважаємо, що такий спосіб є 
не точним і не раціональним. 

Пропонується вдосконалити формулу 1, вивівши з неї змінну «передаточне 
число трансмісії» і ввівши змінну «теоретична швидкість руху трактора». 
Достовірне значення швидкості руху трактора на усіх передачах трансмісії можна 
легко знайти практично для будь-якого трактора. 

Робочу швидкість (із врахуванням буксування) трактора можна виразити 
формулою [2. ф.1.2.13]: 
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Таким чином, в результаті нескладних перетворень, отримуємо менш 
складну формулу. Використання формули 5 замість формули 1, а також фор-
мули 3 замість формули 2, спростить розрахунок раціонального складу МТА і 
дозволить використовувати цей алгоритм розрахунку і для сучасних тракторів, 
в тому числі з гідростатико-механічною трансмісією.
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Таким чином, в результаті нескладних перетворень, отримуємо менш 
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Важливим фактором при вирощуванні ВРХ є її годівля. Сучасні нор-
ми годівлі враховують 24 показники поживності, за якими контролюють 
повноцінність годівлі корів. Якість, об’єм та вага ВРХ залежать від рівня і 
повноцінності їх годівлі. Однією з проблем є використання кормових столів, 
що виготовлені з металу або бетону, при використанні котрих за умов низьких 
температурах оточуючого повітря, тварина фактично поїдає холодний корм, 
що призводить до зменшення надоїх та/або приросту живої маси. Таким чи-
ном виникає необхідність розробки конструкції такого кормового столу, або 
взагалі, лінії роздавання кормів, що забезпечать підтримання оптимальної тем-
ператури корму перед безпосереднім вживанням твариною.

Відомими спосібами попереднього підігріву кормів перед згодовуванням є:

• теплова обробка шляхом пропарювання в замкнутому об’ємі, 
теплоносій якого розташований за межами замкнутого об’єму;

• перенесенням тепла від повітря природньою або примусовою 
конвекцією, який здійснюється в тваринницьких приміщеннях 
конвекційними пристроями [1];

• тепловим випромінюванням від кормушки у вигляді кормового столу, 
який здійснюється нагрівом кормушки від труби-теплообмінника, роз-
ташованою під базовою панеллю кормового столу [2]; 

• випромінюванням теплоносія, розміщеного під кормом, який 
здійснюється, за допомогою нагрівальних елементів, установлених на 
поверхні нижньої частини кормушки у вигляді кормового столу  [3]

• тепловим випромінюванням із внутрішнього середовища корму з 
відбиттям випромінювання екраном кормушки в сторону поїдання 
корму [4]

Найбільш близьким аналогом до запропонованої моделі, що прийня-
тий за прототип за сукупністю ознак, є відомий спосіб підігріву кормів  при 
згодовуванні спрямованим тепловим випромінюванням, що здійснюється  
теплоносієм розташованим над кормушкою, наприклад інфрачервоним 
випромінювачем [5].
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В основу запропонованої нами конструкції (Рис1.) поставлена задача 
підвищення ефективності підігрівання корму при його підготовці до згодову-
вання тваринам і зниження при цьому витрат теплової енергії. Це досягається 
застосуванням спрямованого теплового випромінювання, що забезпечується 
інфрачервоним випромінювачем із параболічним відбивачем та відрізняється 
від традиційного тим, що годівниця в своїй будові має теплоізолюючий 
матеріал, що запобігає витратам тепла через основу кормового столу.

Підвищення ефективності підігріву корму при його згодовуванні тва-
ринами досягається тим, що випромінювання тепла відбувається безпосеред-
ньо на поверхню корму, що поїдається тваринами, забезпечуючи тим самим 
рівномірний підігрів його верхніх шарів, водночас з пониженою витратою 
теплової енергії через основу кормового столу.
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Рис1. – Загальна будова комбінованої кормушки
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Для виконання польових робіт з підвищеними якісними показниками 
сільськогосподарські агрегати повинні  бути наділені спеціальними маневро-
вими властивостями, які характеризуються зокрема поворотливістю, стійкістю 
та керованістю руху.  Аналіз сільськогосподарських агрегатів при виконанні 
польових робіт показав, що в найбільшій мірі на якісні показники його роботи  
впливає стійкість руху знаряддя. Установлено, що у  сільськогосподарських 
агрегатів, в яких передні шарніри верхньої і нижніх тяг розміщені на остові 
трактора, при порушенні його прямолінійного руху, відбувається відхилення 
знаряддя  в бокові сторони від напрямку руху трактора. Внаслідок цього 
знижується стійкість руху агрегату, що погіршує показники його роботи.

Підвищити стійкість руху сільськогосподарського агрегату, а отже і  покра-
щити показники його роботи можливо за рахунок оптимізації умов приєднання 
знаряддя до трактора. Для цього необхідно в сільськогосподарському агрегаті, 
в склад якого входить знаряддя та колісний трактор з механізмом навіски, кож-
не з’єднання із передніми шарнірами нижніх і верхньої тяг виконати жорстким 
з додатково наділеним кронштейном, який його округлими шипами приєднати 
рухомо до відповідного йому переднього шарніра з розташуванням сумісної осі 
симетрії шипів в одній площині з віссю вала коліс  трактора. Крім того, нижні і 
верхні тяги своїми задніми частинами слід закріпити до знаряддя за допомогою 
встановлених на ньому шарнірів. Внаслідок того, що передні шарніри тяг навіски 
з’єднані жорстко з додатковим кронштейном, який своїми шипами приєднаний 
до відповідного йому шарніра, унеможливлює відхилення осей кріплень передніх 
шарнірів від заданого напрямку агрегату при кутовому відхиленні трактора  від 
напрямку руху. Внаслідок цього забезпечується утримання робочих органів зна-
ряддя  в заданому напрямку, що покращує показники його роботи. При зміні  
знаряддя налагодження сільськогосподарського агрегату на задані умови роботи 
забезпечується зміною положення передніх шарнірів на кожусі коліс трактора.  

ПИТОМИЙ ТИСК РУШІЇВ МОБІЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ТА ЙОГО
 НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ҐРУНТ

Вєлічко О.В., Бугров О.С.
Науковий керівник: викладач Бугров О.С.

ВП «Старобільский коледж ЛНАУ»

Багаторазові циклічні переміщення МТА по полю призводять до того, 
що площа, яка покривається ходовими системами тракторів, перевищує пло-
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щу поля. Так, без урахування збирально-транспортних робіт при вирощуванні 
озимої пшениці площа, яка покривається колесами і гусеницями тракторів на 
1 га, досягає в середньому 2226 тис. м2, при вирощуванні кукурудзи - 18-30, 
цукрових буряків - 30-32 тис. м2.

Проте кількість проходів по одному й тому самому місцю поля неоднако-
ва. При вирощуванні озимої пшениці понад 30% площі поля зазнає дворазової 
дії ходовими системами тракторів, 20 - шестиразової і 2% - восьмиразової. Не 
ущільнюється лише 10% площі поля. Поворотні смуги прикочуються колесами і 
гусеницями машин до 20 разів протягом року (А. С. Кушнарев, В. И. Кочев, 1989).

В останні роки інтенсивна дія ходових систем потужних тракторів, важ-
ких сільськогосподарських машин і транспортно-технічних засобів на ґрунт 
стала серйозною загрозою родючості ґрунтів, сприяє їх руйнуванню і є однією 
з причин розвитку ерозійних процесів.

Дія ходових систем тракторів на ґрунт залежить від типу рушія (гусенич-
ний, колісний) і маси трактора. При роботі тракторів МТЗ-80, ДТ-75М, Т-70С 
ущільнювальна дія поширюється на глибину до 45 см, Т-150К і К-700 - на 50-70 см. 
Іноді ущільнення від дії ходових систем тракторів Т-150К і К-700 поширюється на 
глибину 1-1,2 м. При цьому істотно збільшується об’ємна маса орного і підорного 
шарів, досягаючи 1,35-1,45 г/см3, зменшується загальна пористість на 23-25%. 

Результатами дослідження і їх аналізом став розв’язок системи рівнянь 
і показав, що з урахуванням обмеження тиску на грунт на рівні 160 кПа трак-
тори тягових класів 1,4; 3 і 5 повинні мати граничне буксування 15%, 12% і 9% 
відповідно. В концептуальному плані це сформулюється так: чим менший тяго-
вий клас трактора, тим меншим має бути ∂max його рушіїв. Щоб проаналізувати 
отриманий результат, розглянемо залежність буксування колісного рушія  δmax 
від тих конструкційних параметрів, які входять до системи рівнянь, тобто G, tг 
, hг , bш, Rк і . Для прикладу візьмемо рушій трактора тягового класу 5 (серія 
К-744). Як показують дослідження системи рівнянь, на величину граничного 
буксування рушія вплив його радіуса незначний (Rк , рис. 1). 

Рис. 1 – Залежність максимально допустимого буксування рушіїв трактора 
тягового классу 5 від параметрів шини (Вш, Тг, Нг, ), радіуса кочення

 колеса (Rк) та вертикального навантаження на нього (G) 
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кожен рушій здійснює приблизно однаковий тиск на
грунт. Так, для тракторів тягового класу 5 q = 210 кПа,
класу 3–230 кПа і тягового класу 1,4–210 кПа. У зв’яз-
ку з цим різниця між �max для даних енергетичних засо-

бів за параметром G практично відсутня.
Якісно інший і суттєво відчутний кількісний вплив на

�maxздійснює ширина рушія bш. При її зменшенні допу-

стима величина буксування �max має прийматися теж

меншою і навпаки (рис. 3). 

Такий результат можна пояснити наступним чином.
Чим менша ширина шини, тим меншою є довжина її
грунтозачепа lг. А оскільки це, як випливає з виразу (5),

призводить до збільшення тиску Qд, то зростає ймо-

вірність порушення умови (6).
Суттєва відмінність тракторів тягових класів 1,4; 3 і

5 за шириною шини рушіїв (bш) і обумовлює отриманий

вище результат щодо їх ранжування за максимально
допустимим буксуванням (рис. 3): 15%, 12% і 9% – від-
повідно.

Слід підкреслити, що ці �max визначено за макси-

мального тиску (q) рушіїв на грунт у вертикальній пло-
щині. Дійсні значення (qд) цього тиску є, як правило,

меншими. За розрахунками для тракторів тягового
класу 5 (серія К-744) qд � 200 кПа, тягового класу 3

(серія ХТЗ-170) qд � 160 кПа і тягового класу 1,4 (серії

МТЗ-82) qд � 100 кПа.

Звідси бачимо, що при врахуванні співвідношень qд

з Qmax = 160 кПа рекомендації щодо максимальних зна-

чин буксування рушіїв справедливі стосовно тракторів
тягових класів 1,4 і 3. Енергетичні засоби тягового
класу 5 на одинарних штатних шинах (див. табл.)
можуть використовуватися лише у літньо-осінній
період польових робіт при рівноважному ущільненні
ґрунту 1,2-1,3 г/см3 і його вологості 0,4-0,5 НВ. Згідно
з вимогами ДСТУ 4521:2006 величина Qmax в цьому

випадку може бути не більшою за 210 кПа, а �max і, як

показують наші розрахунки, – не повинна перевищу-
вати 20%. Для тракторів тягових класів 3 та 1,4 під час
роботи у літньо-осінній період максимально допусти-
ме буксування рушіїв становить 16% і 13% відповідно.

У весняний період польових робіт трактори тягово-
го класу 5 можна використовувати лише за умови
застосування подвоєння шин коліс. Їх питомий тиск на
грунт зменшується при цьому майже вдвічі. За рахунок
цього зростають коефіцієнти fп та fск і зменшується

приведений коефіцієнт тертя fпр. В результаті, як 
випливає з аналізу виразу (7), відповідним чином
зменшується буксування рушіїв. 

На практиці може виявитися, що дійсні значення
показника буксування рушіїв тракторів тягових класів 3
та 1,4 під час їх експлуатації у весняний період переви-
щують відповідно 15% і 12%. В цьому випадку ситуа-
цію можна виправити застосуванням подвоєння шин їх
коліс. Причому, для тракторів тягового класу 1,4
досить обмежитися таким конструкційним заходом
стосовно лише шин заднього мосту. 

Слід підкреслити, що при подвоєнні шин рушіїв
порушення умови (6) можливе за значно більшого бук-
сування. За розрахунками для тракторів тягового
класу 5 і 3  �max становить 23%, а для тракторів тягово-

го  класу 1,4-16%. 
Більше того, при застосуванні подвоєння шин з’яв-

ляється потенційна можливість збільшити тягове
зусилля енергетичного засобу шляхом його баласту-
вання. Але здійснювати його можна лише з урахуван-
ням умови екофільності шини, методика визначення
якої досить повно викладена в роботі [5].

Висновки. Для запобігання руйнуванню структури
грунту у весняний період польових робіт максимально
допустиме буксування (�max) колісних рушіїв тракторів

тягових класів 5, 3 і 1,4 повинно становити 15%, 12% і
9% відповідно. У осінньо-літній період значення �max

можуть бути більшими і відповідно становити 20%,
16% і 13%. 

Колісні трактори тягового класу 5, обладнані оди-
нарними штатними шинами, можуть використовувати-
ся на польових роботах лише в осінньо-літній період.
Для експлуатації навесні вони обов’язково мають бути
обладнані подвоєними шинами. Застосування цього
конструкційного рішення доцільне для усіх колісних
енергетичних засобів.

Рис. 2 – Залежність максимально допустимого буксування
рушіїв трактора тягового классу 5 від параметрів шини 

(Вш, Тг, Нг, �), радіуса кочення колеса (Rк) та вертикального

навантаження на нього (G)

Рис.3 – Залежність максимально допустимого буксування 
рушіїв колісних тракторів різних тягових класів від ширини

шини



180

Так, для тракторів тягового класу 5 q = 210 кПа, класу 3–230 кПа і 
тягового класу 1,4–210 кПа. У зв’язку з цим різниця між δmax для даних 
енергетичних засобів за параметром G практично відсутня. Якісно інший і 
суттєво відчутний кількісний вплив на δmax здійснює ширина рушія bш. При 
її зменшенні допустима величина буксування    має прийматися теж меншою 
і навпаки (рис. 2).

Суттєва відмінність тракторів тягових класів 1,4; 3 і 5 за шириною 
шини рушіїв (bш) і обумовлює отриманий вище результат щодо їх ранжу-
вання за максимально допустимим буксуванням (рис. 2): 15%, 12% і 9% – 
відповідно. Слід підкреслити, що ці δmax визначено за максимального тиску 
(q) рушіїв на грунт у вертикальній площині. Дійсні значення (qд) цього тиску 
є, як правило, меншими. 

Для тракторів тягових класів 3 та 1,4 під час роботи у літньо-
осінній період максимально допустиме буксування рушіїв становить 16% 
і 13% відповідно. У весняний період польових робіт трактори тягового 
класу 5 можна використовувати лише за умови застосування подвоєння 
шин коліс. Їх питомий тиск на грунт зменшується при цьому майже вдвічі. 
За рахунок цього зростають коефіцієнти fп та fск і зменшується приведений 
коефіцієнт тертя fпр. 

На практиці може виявитися, що дійсні значення показника буксуван-
ня рушіїв тракторів тягових класів 3 та 1,4 під час їх експлуатації у весняний 
період перевищують відповідно 15% і 12%. В цьому випадку ситуацію можна 
виправити застосуванням подвоєння шин їх коліс. Причому, для тракторів тя-
гового класу 1,4 досить обмежитися таким конструкційним заходом стосовно 
лише шин заднього мосту. Слід підкреслити, що при подвоєнні шин рушіїв 
порушення умови можливе за значно більшого буксування. За розрахунками 
для тракторів тягового класу 5 і 3 max становить 23%, а для тракторів тяго-
вого класу 1,4-16%. Більше того, при застосуванні подвоєння шин з’являється 
потенційна можливість збільшити тягове зусилля енергетичного засобу шля-
хом його баластування. 
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кожен рушій здійснює приблизно однаковий тиск на
грунт. Так, для тракторів тягового класу 5 q = 210 кПа,
класу 3–230 кПа і тягового класу 1,4–210 кПа. У зв’яз-
ку з цим різниця між �max для даних енергетичних засо-

бів за параметром G практично відсутня.
Якісно інший і суттєво відчутний кількісний вплив на

�maxздійснює ширина рушія bш. При її зменшенні допу-

стима величина буксування �max має прийматися теж

меншою і навпаки (рис. 3). 

Такий результат можна пояснити наступним чином.
Чим менша ширина шини, тим меншою є довжина її
грунтозачепа lг. А оскільки це, як випливає з виразу (5),

призводить до збільшення тиску Qд, то зростає ймо-

вірність порушення умови (6).
Суттєва відмінність тракторів тягових класів 1,4; 3 і

5 за шириною шини рушіїв (bш) і обумовлює отриманий

вище результат щодо їх ранжування за максимально
допустимим буксуванням (рис. 3): 15%, 12% і 9% – від-
повідно.

Слід підкреслити, що ці �max визначено за макси-

мального тиску (q) рушіїв на грунт у вертикальній пло-
щині. Дійсні значення (qд) цього тиску є, як правило,

меншими. За розрахунками для тракторів тягового
класу 5 (серія К-744) qд � 200 кПа, тягового класу 3

(серія ХТЗ-170) qд � 160 кПа і тягового класу 1,4 (серії

МТЗ-82) qд � 100 кПа.

Звідси бачимо, що при врахуванні співвідношень qд

з Qmax = 160 кПа рекомендації щодо максимальних зна-

чин буксування рушіїв справедливі стосовно тракторів
тягових класів 1,4 і 3. Енергетичні засоби тягового
класу 5 на одинарних штатних шинах (див. табл.)
можуть використовуватися лише у літньо-осінній
період польових робіт при рівноважному ущільненні
ґрунту 1,2-1,3 г/см3 і його вологості 0,4-0,5 НВ. Згідно
з вимогами ДСТУ 4521:2006 величина Qmax в цьому

випадку може бути не більшою за 210 кПа, а �max і, як

показують наші розрахунки, – не повинна перевищу-
вати 20%. Для тракторів тягових класів 3 та 1,4 під час
роботи у літньо-осінній період максимально допусти-
ме буксування рушіїв становить 16% і 13% відповідно.

У весняний період польових робіт трактори тягово-
го класу 5 можна використовувати лише за умови
застосування подвоєння шин коліс. Їх питомий тиск на
грунт зменшується при цьому майже вдвічі. За рахунок
цього зростають коефіцієнти fп та fск і зменшується

приведений коефіцієнт тертя fпр. В результаті, як 
випливає з аналізу виразу (7), відповідним чином
зменшується буксування рушіїв. 

На практиці може виявитися, що дійсні значення
показника буксування рушіїв тракторів тягових класів 3
та 1,4 під час їх експлуатації у весняний період переви-
щують відповідно 15% і 12%. В цьому випадку ситуа-
цію можна виправити застосуванням подвоєння шин їх
коліс. Причому, для тракторів тягового класу 1,4
досить обмежитися таким конструкційним заходом
стосовно лише шин заднього мосту. 

Слід підкреслити, що при подвоєнні шин рушіїв
порушення умови (6) можливе за значно більшого бук-
сування. За розрахунками для тракторів тягового
класу 5 і 3  �max становить 23%, а для тракторів тягово-

го  класу 1,4-16%. 
Більше того, при застосуванні подвоєння шин з’яв-

ляється потенційна можливість збільшити тягове
зусилля енергетичного засобу шляхом його баласту-
вання. Але здійснювати його можна лише з урахуван-
ням умови екофільності шини, методика визначення
якої досить повно викладена в роботі [5].

Висновки. Для запобігання руйнуванню структури
грунту у весняний період польових робіт максимально
допустиме буксування (�max) колісних рушіїв тракторів

тягових класів 5, 3 і 1,4 повинно становити 15%, 12% і
9% відповідно. У осінньо-літній період значення �max

можуть бути більшими і відповідно становити 20%,
16% і 13%. 

Колісні трактори тягового класу 5, обладнані оди-
нарними штатними шинами, можуть використовувати-
ся на польових роботах лише в осінньо-літній період.
Для експлуатації навесні вони обов’язково мають бути
обладнані подвоєними шинами. Застосування цього
конструкційного рішення доцільне для усіх колісних
енергетичних засобів.

Рис. 2 – Залежність максимально допустимого буксування
рушіїв трактора тягового классу 5 від параметрів шини 

(Вш, Тг, Нг, �), радіуса кочення колеса (Rк) та вертикального

навантаження на нього (G)

Рис.3 – Залежність максимально допустимого буксування 
рушіїв колісних тракторів різних тягових класів від ширини

шини

Рис. 2 – Залежність максимально допустимого буксування рушіїв 
колісних тракторів різних тягових класів від ширини шини
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 Таким чином для запобігання руйнуванню структури грунту у весня-
ний період польових робіт максимально допустиме буксування (δma) колісних 
рушіїв тракторів тягових класів 5, 3 і 1,4 повинно становити 15%, 12% і 9% 
відповідно. У осінньо-літній період значення δmax можуть бути більшими і 
відповідно становити 20%, 16% і 13%. Колісні трактори тягового класу 5, 
обладнані одинарними штатними шинами, можуть використовуватися на по-
льових роботах лише в осінньо-літній період. Для експлуатації навесні вони 
обов’язково мають бути обладнані подвоєними шинами.

 Отже , застосування цього конструкційного рішення доцільне для 
усіх колісних енергетичних засобів.
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Луганський національний аграрний університет

Вагомою складовою зниження собівартості сільськогосподарської 
продукції є підвищення експлуатаційних показників засобів механізації 
технологічних процесів, і у першу чергу, тракторної енергетики. При цьому 
пріоритетним показником ефективності використання тракторної енергети-
ки є паливна економічність енергосилової уставки, тобто двигуна.

Одним із шляхів зниження витрати палива тракторним двигу-
ном є впровадження систем автоматичного регулювання і якомога краща 
пристосованість цих систем до умов роботи в експлуатації.

Більшість сучасних тракторних двигунів обладнуються відцентровими 
всережимними регуляторами, які оптимізують режими роботи двигуна 
тільки по частоті обертання колінчастого валу. В той же час відомо, що режи-
ми роботи тракторного двигуна в експлуатації характеризуються не тільки 
зміною частоти обертання, а і достатньо широким діапазоном зміни наван-
таження. Виходячи з цього існуюча система автоматичного регулювання 
вимагає відповідної модернізації.

З огляду на наведене мета і задачі досліджень, спрямованих на 
оптимізацію режимів роботи тракторних агрегатів за рахунок удосконален-
ня систем автоматичного регулювання, можна сформулювати наступним чи-
ном.

Мета дослідження – покращення експлуатаційних показників транс-
портного агрегату ХТЗ-150К+2ПТС9 за рахунок модернізації всережимного 
регулятора двигуна.

Об’єкт дослідження – процес корекції подачі палива тракторного дви-
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гуна в умовах рядової експлуатації з використанням процедури регулюван-
ня як по частоті обертання колінчастого валу, так и по рівню завантаження 
двигуна.

Предмет дослідження – механізм корекції подачі палива 
модернізованого регулятора на базі серійного регулятора типу КамАЗ-740.

Для реалізації поставленої мети запропонована 2-імпульсна система 
автоматичного регулювання.

Параметри роботи двигуна в умовах зміни частоти обертання 
перевірялася тепловим і динамічним розрахунками.

Виробнича ефективність модернізації проводилась методом тягового 
розрахунку тракторного транспортного агрегату.

Проведені дослідження по удосконаленню системи автоматичного ре-
гулювання показали наступне.

1. Запропонована конструктивна схема всережимного регулятора, 
який забезпечує корегування керуючого сигналу, як по частоті обертання так 
і по навантаженню двигуна, з одночасним регулюванням тиску газів перед 
турбіною.

2. Аналіз даних теплового розрахунку двигуна свідчить за те, 
що перехід режимів роботи із зовнішньої характеристики на часткові, 
супроводжується збільшенням тепловикористань на 8,3% і призведе до по-
кращення паливної економічності на 3,8% при практично незмінному рівню 
потужності двигуна.

3. Перехід на вищу передачу за умов збереження швидкості руху і тя-
гово – динамічних показників покращує паливну економічність транспорт-
ного агрегату на 61,8%.

4. Річна економічна ефективність від використання модернізованої 
системи автоматичного регулювання режиму роботи двигуна КамАЗ-740 
складає 

63493,52 грн. на один трактор типу ХТЗ – 150К.

УДК 631.3.06

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МТА ПРИ 
МІЖРЯДНОЇ ОБРОБКИ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

Бабенко А. О.
Науковий керівник: кандидат техн. наук, доцент Варваров Л.М.

Луганський національний аграрний університет

Процес керування тракторними агрегатами містить у собі виконання 
наступних основних функцій: водіння; керування режимами роботи тракто-
ра; керування режимами роботи сільськогосподарських машин, що входять 
в агрегат; контроль за станом і роботою агрегату; інші операції керування й 
обслуговування: пуск і зупинка агрегату, переклад його з робочого положен-
ня в транспортне і назад і т.д.
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З усіх перерахованих операцій керування тракторним агрегатом 
найбільш трудомістким є водіння, тому що вимагає безперервної уваги і 
досить значних фізичних зусиль тракториста. Автоматизація водіння трак-
тора істотно поліпшує умови праці водія, а також забезпечує підвищення 
продуктивності агрегату в результаті більшої стабільності ширини захоплен-
ня знаряддя і завантаження трактора; а також застосування автоматизації 
водіння на гоні при виконанні деяких операцій (міжрядна обробка й ін.) до-
зволить підвищити швидкість руху тракторного агрегату.

Основним резервом у підвищенні продуктивності мобільних агрегатів 
є підвищення робочих швидкостей тракторів унаслідок збільшення 
потужності, їхніх двигунів. Однак часто швидкість руху лімітується 
не потужністю двигуна, а фізіологічними можливостями водія. Тому 
підвищення робочих швидкостей агрегату, а, отже, і продуктивності праці 
можливо тільки при автоматизації керування тракторами.

Оснащення сучасною сільськогосподарською технікою гідравлічними 
пристроями, упровадження начіпних і статі начіпних машин відкрили 
широкі можливості для автоматизації мобільних сільськогосподарських 
агрегатів. Однак при реалізації цих можливостей виникають визначені 
труднощі, обумовлені складністю процесів, здійснюваних мобільними агре-
гатами при взаємодії їхніх робочих органів з оброблюваним середовищем, а 
також вимогами розмірної вартості і високої експлуатаційної надійності роз-
роблювальних засобів автоматики. Автоматизація процесів, здійснюваних 
мобільними агрегатами, ускладняється ще і тим, що загальні конструктивні і 
технологічні рішення, застосовувані в промислових об’єктах, не можуть бути 
механічно перенесені в сільськогосподарське виробництво і тут приходиться 
шукати нові шляхи і засоби.

Для тракторних агрегатів на сьогодні і найближчу перспективу 
необхідні пристрої автоматики, що відрізняються простотою, низькою 
вартістю і практично не потребуючі обслуговування.

Розробка системи автоматичного водіння МТА, підвищує точність 
руху МТА при виконанні міжрядної обробки просапних культур Рішення 
поставленої задачі, у кінцевому рахунку, приводить до підвищення 
продуктивності при догляді за посівами, зменшує витрати ручної праці на 
боротьбу з бур’янами.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных ма-

шин / Носов Г.Р., Кондратец В.А., Сакало Л.Г., Середа Л.И. – К.: Вища школа. 
Головное изд-во, 1984. – 248 с.
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ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ОРНИХ 

АГРЕГАТІВ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАКТОРА

Каркачев С. В.
Науковий керівник: кандидат техн. наук, доцент Варваров Л.М.

Луганський національний аграрний університет

В нашій країні та за кордоном ведуться роботи зі створення авто-
матичних систем контролю та керуванням технологічними операціями 
ґрунтообробки. При оранці та передпосівній обробці основна увага 
приділяється керуванню й контролю глибини ходу корпусів плугів або 
лабетів культиваторів, при міжрядній обробці посівів – підтримці заданої ве-
личини захисної зони.

Для такої енергоємної операції, як оранка, точне дотримання 
агротехнічних вимог не є єдиним критерієм оцінки роботи агрегату. Буду-
чи пов’язаним із трактором, плуг є складовою частиною єдиної динамічної 
системи трактор-плуг і повинен сприяти найбільш повній реалізації тяглово-
зчіпних якостей трактора.

Численними дослідженнями встановлено, що існуючі орні МТА пра-
цюють, як правило, з відхиленням фактичної глибини оранки від заданої у ме-
жах ±2,0...3,5 см, що спричинює недобір врожаю, наприклад, зернових куль-
тур на 7-8%, збільшення витрат палива на 3-5% та зменшення продуктивності 
агрегатів.

Враховуючи світовий досвід тракторного та сільськогосподарського 
машинобудування, з метою підвищення експлуатаційної ефективності 
агрегатів постає необхідність застосування на тракторах, особливо під час 
виконання ними орних робіт, спеціальних систем регулювання начіпного 
механізму трактора.

Тому об’єктом дослідження є процес оранки, який виконується трак-
тором з системою автоматичного регулювання в повздовжньо-вертикальній 
площині.

Метою роботи є поліпшення експлуатаційних показників орного агре-
гату за рахунок автоматичного регулювання в поздовжньо-вертикальній 
площині, що підвищують якість обробітку ґрунту шляхом покращення 
рівномірності руху робочих органів, функціональної стабільності орного 
агрегату, обладнаного регулятором начіпного механізму трактора.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Трактори та автомобілі. Ч.7. Практикум. Технологічні основи 

мобільних енергетичних засобів: Навч. посібник / В.М. Антощенков, Р.В. Ан-
тощенков, М.П. Артьомов, А.Т. Лебедєв. За ред. проф. А.Т. Лебедєва. – Х.: 
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ПОКАЗНИКИ ДВИГУНА АВТОТРАКТОРНОГО ТИПУ

Величко В.В.
Науковий керівник: кандидат техн. наук, доцент Варваров Л.М.

Луганський національний аграрний університет

Ресурс складових циліндро-поршневої групи є одним з основних 
показників технічної довершеності двигуна, у цілому, бо їх спрацювання 
призведе до погіршення умов протікання процесів сумішоутворення і зго-
ряння і, як наслідок, до падіння потужності двигуна і підвищення витрат па-
лива. Крім того, технологічні операції по відновленню технічних параметрів 
циліндро-поршневої групи по регламенту ремонтних робіт відносяться до 
складу капітального ремонту, що спряжено зі значними витратами коштів 
і часу. Тому розробки, спрямовані на підвищення надійності  циліндро-
поршневої групи – ЦПГ, є актуальними.

Граничні значення параметрів, за якими оцінюється технічний стан 
складових ЦПГ – це «втрата компресії», угар мастильної оливи і т.ін., зада-
ються у відповідних нормативних матеріалах, але можуть бути встановлені 
і теоретично. 

Проведене розрахункове дослідження щодо впливу міри спрацювання 
сполучення «циліндр – гільза» на потужність і паливну економічність двигу-
на. Вихідним для досліджень прийнято рівняння стану для тіла змінної маси 
в диференціальній формі:

(1)

де р, Т - параметри газу: тиск та температура;
V, М - повний об’єм газу та повна маса газу.
Встановлено, що для двигуна 6ЧН 140х120 при величині ефективного 

прохідного перерізу еквівалентного отвору сполучення «циліндр – гільза», 
що дорівнює μf = 3,5 мм2 рекомендувалось заміняти кільця, а при μf = 5 мм2 
- проводити ремонт ЦПГ.

Запропонований графічний метод визначення критичного стану ЦПГ.
Встановлено, що для двигуна 6ЧН 140х120 зниження «компресії» у 

циліндрі до рівня 4,4 МПа може розглядатися як «технічна відмова».
Проведені розрахункові дослідження, а також аналіз світового та 

вітчизняного досвіду дизелебудування у напрямку підвищення надійності 
роботи деталей циліндро-поршневої групи. показали як технічну, так і 
економічну доцільність впровадження зазначених напрямів забезпечення ре-
сурсу роботи двигунів автотракторного типу. Очікуваний економічний ефект 
від впровадження запропонованої модернізації становитиме 46303,2 грн.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПАСТЕРІЗАЦІЇ 

МОЛОКА
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Науковий керівник кандидат техн. наук, Волох В.О.
Луганський національний аграрний університет

Молоко - один із самих повноцінних, за складом, харчовий продукт. 
Воно містить близько 100 різноманітних хімічних та біологічно активних ре-
човин: жири, білки, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни A, В1, В2, С, D, 
Е. Молоко використовується для виготовлення масла, сметани, сиру, кефіру 
та інших молочних продуктів.

Якість молочних продуктів значною мірою залежить від підготовки 
до роботи устаткування і дотримання встановлених оптимальних режимів 
теплової обробки. Це сприяє не тільки знищенню хвороботворних бактерій 
і різкого зниження загальної кількості мікроорганізмів, що знаходяться в 
молоці і викликають його порчу, а й надає багатьом продуктам відповідні 
характерні для них властивості (смак, запах, консистенцію).

Велике значення має теплова обробка молока, вершків та сумішей у 
виробництві продуктів тривалого зберігання (молочні консерви, масло верш-
кове і топлене, сири сичужні тверді), а також при виробленні кисломолоч-
них продуктів. При цьому режими теплової обробки сировини, що характе-
ризуються температурою і тривалістю витримки, значно відрізняються при 
виробленні різних видів молочних продуктів.

Відповідно режимам обробки молока і вершків відбуваються якісні 
зміни їх складових частин і властивостей в напрямку, необхідному для ви-
робки того чи іншого продукту. Останнім часом науково обгрунтовані і 
знайшли застосування більш високі температури нагрівання молока (до 
150°С) в поєднанні з більш короткою витримкою (2-4 с). Для такої обробки 
використовуються установки з пароконтактним і непрямим нагріванням.

В теперішній час найбільш активні розробки, в наукових та на-
вчальних закладах, ведуться в напрямку інтенсифікації та вдосконалення 
технологічних процесів виробництва, підвищення поживної та біологічної 
цінності молочних продуктів, їх стійкості при зберіганні, створення нових 
видів продуктів зокрема для дієтичного і дитячого харчування, замінників 
незбираного молока для потреб тваринництва, більш повного і ефективного 
використання вторинної сировини.

Прагнення інтенсифікувати процеси конвективного теплообміну і 
створити найбільш технологічні у виготовленні і економічні теплообмінні 
апарати призвело в останні роки до швидкого удосконалення конструкцій 
теплообмінних апаратів, виготовлених з листів: пластинчастих, пластинча-
то-ребристих, ламельних і спіральних

Найбільш прогресивними в даний час є пластинчасті і пластинчато-
ребристі теплообмінні апарати. Вузли та деталі їх повністю уніфіковані, а 
основні робочі частини виготовляють штампуванням і зварюванням. Все це 
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створює можливості економічного масового виготовлення таких апаратів 
при мінімальній металоємності.

Вимоги до промислових теплообмінних апаратів залежно від кон-
кретних умов застосування дуже різноманітні. Основними з них є: забезпе-
чення найбільш високого коефіцієнта теплопередачі при можливо меншому 
гідравлічному опорі; компактність і найменша витрата матеріалів на одини-
цю теплової продуктивності апаратів; надійність і герметичність у поєднанні 
з розбірністю і доступністю до поверхні теплообміну для механічного очи-
щення її від забруднення; уніфікація вузлів і деталей, технологічність 
механізованого виготовлення широких рядів поверхонь теплообміну для 
різного діапазону робочих температур і тисків. Через велике розмаїття 
вимог до теплообмінних апаратів, що змінюються в конкретних умовах 
експлуатації, економічно невигідно, а часто і взагалі неможливо обмежитися 
якоюсь однією конструкцією теплообмінників але при цьому слід дотриму-
ватись жорстких вимог до точності і рівномірності процесу 

Важливим засобом підвищення точності пастеризації молока є ство-
рення регульованого динамічного стану. Пастеризуючими пристроями, які 
найбільш повно вирішають ці проблеми, є пристрої пластинчастого типу 
[1]. При цьому перспективні технічні рішення спрямовані на поєднання 
декількох функцій в робочому органі (нагрівання, охолодження, витримка з 
підготовкою до наступної операції і т.д.) З використанням фізико-механічних 
властивостей пастеризуємих матеріалів (в’язкість, теплоємність, бактери-
цидне обсіменіння і т.д.) для підвищення якості пастеризації.

Основні вимоги, яким повинні задовольняти конструкції 
пастеризаторів, наступні: забезпечення необхідної продуктивності в широ-
кому діапазоні зміни властивостей матеріалу і умов експлуатації; надійність 
роботи; мінімальна кількість рухомих частин; незначний знос робочого орга-
ну; низька вартість, простота обслуговування і низька споживана потужність.

Для безперервно-циклічної пастеризації насамперед слід виділити: 
стійкість пастеризації при постійній витраті; плавність регулювання 
продуктивності; точність виконання технологічного процесу.

Виходячи з вище викладеного, при виборі та обґрунтування струк-
тури та принципу дії пристроїв для пастеризації доцільно використовува-
ти методи, в основі яких лежить функціонально-фізичний аналіз об’єкта. 
Він припускає повне абстрагування від реальної конструкції пристрою з 
концентрацією уваги на функції, які пристрій повинен виконати.

ЛІТЕРАТУРА:
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Підготовка грунту є важливою і найбільш трудомісткою операцією 
при виробництві сільськогосподарської продукції, тому вдосконалення 
робочих органів корпуса плуга являється важливою народногосподарсь-
кою задачею.

Відомі корпуси плуга, які включають леміш, полицю, стояк та польову 
дошку. Леміш служить для підрізання скиби ґрунту і направлення її на поли-
цю, завдяки якій скиба розпушується і обертається. Польова дошка призна-
чена для сприйняття поперечних сил, які діють на корпус при зміщенні скиби 
ґрунту. Під час роботи корпусу з такими робочими органами між польовою 
дошкою, яка притискується до бокової стінки борозни, і ґрунтом виникає 
сила тертя, яка чинить опір її переміщенню і перешкоджає ковзанню. При 
цьому на подолання сили тертя витрачається невідновлювана механічна 
енергія, що значно підвищує енергоємність обробітку ґрунту. 

В основу технічного рішення поставлена задача – зменшення 
енергоємності орного агрегату при обробітку ґрунту [1]..

Поставлена задача вирішується тим, що у відомому корпусі плуга, 
який містить леміш, полицю, стояк, плоско-паралельний робочий орган, 
прикріплений до стояка на глибині розміщення леміша у вигляді лапи, в яко-
му робочий орган виконано у вигляді плоско-округлого елемента з вертикаль-
ною віссю обертання, наприклад, у вигляді дискового ножа із ступицею, при 
цьому робочий орган встановлений шарнірно у нижній частині стояка рис.1. 

Рис. 1. Схема установки дискового ножа на корпус плуга; 1 – стояк; 
2 - дисковй ніж; 3 – ступиця; 4 – леміш; 5 - полиця

Працює плуг із запропонованим корпусом наступним чином. При русі 
корпусу плуга в ґрунті леміш 4 підрізає скибу і направляє її на полицю 5. 
За рахунок цього виникають поперечні сили від корпусу плуга, які діють на 
дисковий ніж 2, встановлений шарнірно у нижній частині стояка 1, і загли-
блюють його в грунт з боку польового обрізу корпусу. Тобто, негативні сили, 
які виникають з боку відвальної скиби, зрівноважують дисковий ніж 2 на 



189

глибині розміщення лемеша 4, і відбувається його заглиблення в ґрунт неора-
ного поля. При цьому дисковий ніж під дією сил опору грунту провертається 
відносно своєї осі, підрізає скибу з ковзанням. що забезпечує зниження тя-
гового опору плуга. Виконання робочого органу у вигляді плоско-округлого 
елемента з вертикальною віссю обертання забезпечує провертання робочо-
го органу відносно скиби, а отже і підрізання її з ковзанням, що зменшує 
енергоємність орного агрегату при обробітку ґрунту [2].

Використання в народному господарстві робочого органу, виконано-
го у вигляді плоско-округлого елемента, встановленого шарнірно у нижній 
частині стояка корпуса плуга при обробітку ґрунту дозволить зменшити 
витрати паливо-мастильних матеріалів за рахунок суттєвого зменшення 
енергоємності тягового зусилля орних агрегатів.
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Оранка ґрунту є найбільш трудомісткою операцією при виробництві 
сільськогосподарської продукції. Тому конструктивне вдосконалення 
лемішних плугів являється важливою народногосподарською задачею. 

Відомі корпуси плуга, які включають леміш, полицю, стояк та польову 
дошку, але до стояка, з боку стінки борозни прикріплена плоскорізальна лапа 
на глибині розміщення леміша з шириною захвату не більшою від ширини 
захвату корпусу. Під час роботи плуга з таким корпусом додаткова лапа, ру-
хаючись на глибині розміщення леміша, виконує підрізання скиби ґрунту не-
ораного поля, не порушуючи її структуру. Внаслідок цього підрізання лапою 
скиби відбувається без ковзання, що потребує значних затрат енергії. [1].

В основу технічного рішення поставлена задача – зменшення 
енергоємності корпуса плуга при обробітку ґрунту. Поставлена задача 
вирішується тим, що ніж шарнірно закріплений з можливістю провертання в 
горизонтальній площині і зв’язаний з датчиком-розподільником енергетичного 
засобу, при цьому датчик-розподільник виконаний у вигляді польової дошки [2].
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Рис. 1. Схема установки ножа на корпусі плуга, шарнірно закріпленого  
з можливістю провертання в горизонтальній площині відповідно: 

1 – втулка; 2 – вал; 3 – ніж; 4 – леміш; 5 – полиця; 6 – шток гідроциліндра;  
7 – жорсткий поводок; 8 – гідроциліндр; 9 – гідравлічний розподільник;  

10 – польова дошка
Працює плуг із запропонованим корпусом наступним чином. При русі 

корпусу плуга в ґрунті леміш 4 підрізає скибу і направляє її на полицю 5. За 
рахунок цього виникають поперечні сили від корпусу плуга, які діють на по-
льову дошку 10, на якій встановлено датчик-розподільник 9. 

Під час роботи датчик-розподільник 9 своєю робочою поверхнею у 
вигляді польової дошки 10 опирається на стінку борозни і сприймає її тиск. 
При зміні тиску на робочу поверхню польової дошки 10 зі сторони стінки 
борозни датчик-розподільник 9 спрямовує гідрорідину під тиском в порож-
нину гідроциліндра 8. В наслідок чого шток 7 гідроциліндра 8 повертає ніж 
3 відносно його шарніра. 

З підвищенням тиску на поверхню польової дошки 10 зі сторони стінки 
борозни гідроциліндр 8 штоком 7 повертає ніж 3 по годинниковій стрілці 
(положення б), зі зниженням тиску на поверхню польової дошки 10 зі сторони 
стінки борозни гідроциліндр 8 штоком 7 повертає ніж 3 в зворотній напря-
мок (положення а).

Використання в народному господарстві робочого органу, викона-
ного у вигляді ножа шарнірно закріпленого з можливістю провертання в 
горизонтальній площині і зв’язаного з датчиком-розподільником енергетич-
ного засобу дозволить зменшити витрати паливо-мастильних матеріалів 
за рахунок суттєвого зменшення енергоємності тягового зусилля орних 
агрегатів.
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При підготовки гречки при її переробки на крупу важливе місце в 
технологічній лінії займає калібрування насіння. Це робиться для підвищення 
виходу якісної крупи.

Яка б не була порівняно однорідна та гарно підібрана партія зер-
на, вона завжди містить зерна різних розмірів. Це викликає необхідність 
калібрування її по розміру на декілька фракцій, для того, щоб підвищити 
ефективність праці інших машин, які функціонально пов’язані з решітним 
сортувальником.

Решітний сортувальник призначений для розділення насіння греч-
ки на 3 фракції. Замінюючи решета на ньому можливо калібрувати і інші 
сільськогосподарські культури (овес, просо, горох та інші).

Решітний cортувальник складається: із рами, бункера, сортувального 
блоку і вібратора. В блок встановлені три решета площею 30 дм2. Верхнє 
решето з круглими отворами розміром 4,5 мм, середнє 4,2 мм, нижнє 4,0 мм. 
Регулювання решітного сортувальника дає можливість змінити наступні па-
раметри: амплітуду, частоту, кут нахилу решіт.

При проведенні випробувань роботи решітного сортувальника визна-
чали продуктивність та якість сортування від наступних параметрів: частоти 
і амплітуди коливань та кута нахилу решіт.

Перший етап випробувань проводився при постійної частоті коли-
вання 550 хв-1 і амплітуді 4 мм. При випробуваннях використалося гречка 
середньої якості у кількості 20 кг. На решітному сортувальнику було вста-
новлено решета № 4,0; № 4,2; № 4,5 площею 30 дм2 кожне.

У ході проведення випробувань змінювався кут нахилу решета в ме-
жах 5°, 6°50/, 8°. При кожному куті нахилу визначалась продуктивність та 
якість калібрування. Отримані результати показують, що зменшення кута 
нахилу решета підвищує якість калібрування, але при цьому зменшує 
продуктивність. 

Другий етап випробувань визначав вплив амплітуди на продуктивність 
та якість. Досліди проводилися при амплітуді 4 мм, 5 мм, 6 мм і при куті нахи-
лу решета 6°30/. Аналіз отриманих результатів показує, що зміна амплітуди 
фактично не впливає на якість калібрування, а при збільшенні амплітуди 
збільшується продуктивність. 

За результатами випробувань визначені оптимальні параметри: кут на-
хилу решіт - 6°50/ град; амплітуда коливань решета – 5,5 мм; частота коли-
вань решета - 550 хв-1. 
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Проводили дослідження для з’ясування ступеня працездатності експе-
риментальних сошників у порівнянні із серійними робочими органами.

Польові дослідження передбачали перевірку теоретичних оцінок, і 
підтвердження отриманих результатів при лабораторних експериментах. 
Вони також дозволили порівняти результати наших досліджень з дани-
ми інших авторів і здійснити  перевірку якості роботи експериментальних 
сошників у порівнянні із серійними. 

Відповідно до цих задач необхідно було установити величину і 
закономірність зміни тягового опору в залежності від глибини ходу сошників 
і їхньої поступальної швидкості.

Для одержання необхідної інформації при польових експерименталь-
них дослідженнях необхідно було установити:

- ступінь впливу конструктивних, кінематичних і встановлених 
параметрів сошників на безперешкодне проходження насіння і добрив по 
відповідних каналах сошників, а також на рівномірність розподілу насіння 
у ґрунті;

- залежність вільного проходження ґрунту і рослинних залишків між 
суміжними сошниками в ряду і між їхніми рядами;

- рельєф поверхні поля після використання серійних і експерименталь-
них сошників з різною поступальною швидкістю агрегату;

- якість роботи експериментальних сошників у порівнянні із серійними 
в залежності від їхньої поступальної швидкості; стійкість ходу сошників, 
ступінь налипання ґрунту на сошники й особливо на ущільнювачі; обли-
пання сошників рослинними залишками; опадання ґрунту в просторі між 
дисками й ущільнювачем; ступінь впливу ущільнювачів і ущільнювачів-
сепараторів на ґрунт і роль їх у закладенні насіння, проходження насіння у 
сошниках; відкидання ґрунту дисками сошників і ущільнювачами;

- рівномірність розподілу насіння по площі і глибині серійними й ек-
спериментальними сошниками в залежності від швидкості їхнього руху;

- вплив конструкції сошників  на польову схожість насіння;
- вплив конструкції сошників на врожай зерна.
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Збільшення доз добрив, висіяних спільно з насінням, приводить до 
зниження польової схожості насіння і випалу коренів рослин. У зв’язку з цим 
виникає необхідність розділення насіння і добрив ґрунтовим прошарком.

Існують конструкції сошників, які утворюють ґрунтовий прошарок між 
насінням і добривами. Такі сошники мають окремі робочі елементи для за-
робки насіння та добрив, зміщені один відносно іншого на величину боково-
го або вертикального ґрунтового прошарку. Зміщення негативно впливає на 
прохідність сошників, що призводить до забивання сошникової групи.

Для усунення вказаного недоліку розроблена конструкція комбінованого 
дводискового сошника для сівби насіння зернових культур з одночасним 
роздільним внесенням мінеральних добрив.

Комбінований дводисковий сошник (рис. 1) складається з корпусу 1, 
розтруба для добрив 2, розтруба для насіння 3 з килевидним направником 4, 
двох дисків 5 і чистика 6. В дисках 5 виконані вирізи 7 круглої форми. Форма 
вирізів 7 вибирається із умов забезпечення просипання ґрунту через вирізи 
всередину сошника та виключення забивання вирізів.

Комбінований дводисковий сошник працює наступним чином. При русі 
сошника у ґрунті диски 5 відкривають борозну, в яку висіваються по розтрубу 2 
добрива. При цьому ґрунт через вирізи 7 просипаються у простір між дисками 5 і 
утворює ґрунтовий прошарок над добривами, які висіяні на дно борозни. Насіння 
висівається по розтрубу 3 і укладається в борозну, що утворюється кілевидним 
напрямником 4 в ґрунтовому прошарку 8, який сформований над добривами.

Запропонований комбінований дводисковий сошник забезпечує 
розділення насіння та добрив гарантованим ґрунтовим прошарком. Це 
дозволяє при сівбі вносити підвищені норми добрив, розташовувати їх у 
місцях, позиційно доступних до рослин, тим самим підвищити ефективність 
внесених добрив і виключає при цьому зниження польової схожості насіння та 
обпалювання коренів рослин і тим самим забезпечує прибавку врожаю.

Рис. 1 – Комбінований дводисковий сошник
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Розвиток посівних машин, зміна їхніх конструкцій, виникнення і прак-
тичне застосування машин нових типів, які нехтують старими, весь процес 
безперервної зміни й удосконалення посівних машин, зокрема, завжди знахо-
диться у взаємозв’язку з розвитком суспільних формацій.

Розвиток конструкцій посівних машин є відображенням того 
соціального укладу, що викликав до життя їхню появу.

Історичний аспект розвитку посівних машин, зокрема сошників, 
найбільше повно відбитий у роботах проф. О.М.Семенова і А. К.Істраті, які 
вважають, що перший сошник сівалки з’явився в Китаї. Він являв собою 
дерев’яний маркер, закріплений вертикально на двох полозах. У той час со-
шник виконував, першу вимогу до нього - розкривав борозенку. Але так як 
аж до XVII століття домінував  посів типу розкидання та посівне знаряддя 
розкидання, то сошник сівалки залишався без застосування.

Робочий орган, що виконував одночасно функції розрихлювача, зер-
нопроводу й відкладальника насіння, вперше був застосований французом 
Шатовье в 1761 році. Трохи пізніше француз Де ля Леври створив сівалку, у 
якої лемехи-сошники замінені робочим органом, здатним працювати тільки 
на попередньо обробленому ґрунті.

В другій половині XIX століття в Західній Європі був створений, так 
називаний, європейський сошник (з тупим кутом входження в ґрунт) для до-
бре оброблених ґрунтів, у США - американський (анкерний з гострим кутом 
входження) для грубих і щільних ґрунтів.

Робочим органом перших рядових зароблювальних сівалок які прйш-
ли на зміну розкидаючим, був анкерний сошник з гострим кутом входження 
в ґрунт. Американський тип такого сошника, який виготовлявся з 1879 року 
на заводі «Р. і Т. Елъворті» (нині ВАТ “Червона зірка”, м. Кіровоград), мав 
одну точку опори і малорозвинені щоки.

У 30-х роках, у зв’язку з тенденцією повернення до розкидально-
го посіву, було покладено початок створення сошника для підгрунтово-
розкидального посіву, що представляє собою культиваторну лапу, у пасивній 
області якої встановлений розподільник насіння. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Морозов І.В. Технологічні і технічні основи удосконалення 

конструкцій сошників зернових сівалок. Докторська дисертація.- Тернопіль: 
2003. – 400 с.



195

УДК 631.331
К ОБОСНОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОШНИКОВ

Христенко В.В., Морозов И.В.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Морозов І.В.

Луганський національний аграрний університет

Посев занимает ведущее место в системе агротехнических мероприя-
тий. От его проведения зависит качество всходов, рост и урожай.

Современные требования к сошнику можно сформулировать следую-
щим образом:

- формировать бороздку для семян с уплотнённым ложе и шероховатой его 
поверхностью. При этом не выворачивать на дневную поверхность влажные 
нижние слои почвы, чтобы не иссушить ее;

- высеваемые семена должны равномерно распределяться на уплотненное 
ложе, по площади и в одном заданном одно-сантиметровом горизонтальном 
слое;

- закрывать семена влажной уплотненной в оптимальных пределах почвой.
Опорная плоскость сошника играет существенную роль в технологи-

ческом процессе, так как от ее формы и параметров зависит степень уплотне-
ния дна борозды, глубина погружения и устойчивость хода сошника в про-
дольно-вертикальной плоскости.

Например, серийные анкерные сошники с острым углом вхождения 
в почву имеют тенденцию к заглублению, еще и потому, что они опираются 
на точку или  линию, в поперечном сечении, представляющую, как правило, 
клин. Из-за этого такие сошники имеют большое удельное давление и очень 
восприимчивые к изменению состояния почвы, что сопровождается чрезмер-
ным колебанием их в продольно-вертикальной плоскости, вызывающим не-
гативные последствия.

На основании результатов выполненных исследований можно заклю-
чить, что сошник должен опираться на наклонную плоскость, понижающу-
юся назад и заканчивающуюся гребенкой (а.с. №398200). Размеры этой пло-
скости должны быть достаточными для обеспечения оптимальной плотности 
ложа для семян. Чрезмерно большая опорная плоскость не даст возможности 
заглубляться сошникам на твердых почвах. Гребенка необходима для созда-
ния шероховатой поверхности ложа для семян, что способствует более равно-
мерному их распределению на дне бороздки.
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Сучасне землеробство, особливо системи точного землероб-
ства, потребують нового технічного забезпечення, яке базується на 
інтелектуальному управлінні не лише їх функціональним рухом, а і 
переміщені сільськогосподарських матеріалів (насіння, добрив, розчинів та 
ін.) від ємностей для транспортування безпосередньо до об’єктів обробітку. 
Таке технічне забезпечення повинно базуватися на основі мехатронних си-
стем, створених синергетичним об’єднанням вузлів точної механіки з елек-
тронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами. Проектуван-
ня та виробництво якісно нових сільськогосподарських машин з системами 
інтелектуального управління, їх функціонування в цілому потребує пев-
ного часу і коштів. Тому на етапі створення мехатронних систем сучасних 
сільськогосподарських машин доцільно використати агрегатний метод про-
ектування з першочерговою розробкою вузлів і систем, які забезпечують 
якість виконання технологічних операцій. 

Посівні машини працюють в умовах зовнішніх силових дій, які 
постійно змінюються під впливом різних факторів: нерівностей поверхні 
поля, механіко-технологічних властивостей ґрунтів і посівного матеріалу, 
кліматичних умов та інших. Ці фактори переважно змінні і впливають на по-
казники технологічних процесів, які виконуються сівалками.

Точність сівби є результатом злагодженої синхронної роботи скла-
дових технологічного процесу висіву насіння: створення запасу насіння на 
машині та умов формування потоку посівного матеріалу, формування по-
току посівного матеріалу, спрямування насіннєвого потоку до сформованої 
борозенки і розміщення насіння в ній, загортання висіяного насіння ґрунтом 
та вирівнювання поверхні поля. Серед зазначених складових суттєве зни-
ження якості висіву насіння відбувається в процесі переміщення насіння від 
висівного апарата до сформованої борозенки.

Підвищення рівномірності висіву насіння вздовж рядка відбувається 
за рахунок того що насіння, яке транспортується до борозенок, біля самого їх 
дна збирається при зупинці сівалки і рівномірно висівається на дно борозе-
нок при відновленні руху сівалки.

Для реалізації запропонованого способу в сошниках сівалок 
пропонується встановити мехатронні пристрої зв’язані з датчиками руху 
сівалок, які при зупинці сівалок перекривають можливість висипання 
насіння у борозенку, а при відновленні руху сівалки плавно відкривається 
доступ насіння до висипання в рядок.
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Сучасне землеробство, особливо системи точного землероб-
ства, потребують нового технічного забезпечення, яке базується на 
інтелектуальному управлінні не лише їх функціональним рухом, а і 
переміщені сільськогосподарських матеріалів (насіння, добрив, розчинів та 
ін.) від ємностей для транспортування безпосередньо до об’єктів обробітку. 
Таке технічне забезпечення повинно базуватися на основі мехатронних си-
стем, створених синергетичним об’єднанням вузлів точної механіки з елек-
тронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами. Проектуван-
ня та виробництво якісно нових сільськогосподарських машин з системами 
інтелектуального управління, їх функціонування в цілому потребує пев-
ного часу і коштів. Тому на етапі створення мехатронних систем сучасних 
сільськогосподарських машин доцільно використати агрегатний метод про-
ектування з першочерговою розробкою вузлів і систем, які забезпечують 
якість виконання технологічних операцій. 

Посівні машини працюють в умовах зовнішніх силових дій, які 
постійно змінюються під впливом різних факторів: нерівностей поверхні 
поля, механіко-технологічних властивостей ґрунтів і посівного матеріалу, 
кліматичних умов та інших. Ці фактори переважно змінні і впливають на по-
казники технологічних процесів, які виконуються сівалками.

Точність сівби є результатом злагодженої синхронної роботи скла-
дових технологічного процесу висіву насіння: створення запасу насіння на 
машині та умов формування потоку посівного матеріалу, формування по-
току посівного матеріалу, спрямування насіннєвого потоку до сформованої 
борозенки і розміщення насіння в ній, загортання висіяного насіння ґрунтом 
та вирівнювання поверхні поля. Серед зазначених складових суттєве зни-
ження якості висіву насіння відбувається в процесі переміщення насіння від 
висівного апарата до сформованої борозенки.

Підвищення рівномірності висіву насіння вздовж рядка відбувається 
за рахунок того що насіння, яке транспортується до борозенок, біля самого їх 
дна збирається при зупинці сівалки і рівномірно висівається на дно борозе-
нок при відновленні руху сівалки.

Для реалізації запропонованого способу в сошниках сівалок 
пропонується встановити мехатронні пристрої зв’язані з датчиками руху 
сівалок, які при зупинці сівалок перекривають можливість висипання 
насіння у борозенку, а при відновленні руху сівалки плавно відкривається 
доступ насіння до висипання в рядок.



198

УДК 631.331
ОСОБЛИВІСТЬ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

КОНСТРУКЦІЙ СОШНИКІВ
Сурков О.І., Морозов І.В.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Морозов І.В.
Луганський національний аграрний університет

По кількості дисків ці робочі органи можуть бути однодисковими, дво- 
і трьохдисковими. Напрямку розвитку дискових сошників різноманітні.

Один із пріоритетних напрямків досліджень є удосконалювання 
сошників з метою підвищення рівномірності розподілу насіння у ґрунті, як 
по площі, так і по глибині.

Аналізуючи дослідницькі роботи в цій області за останню чверть 
століття, то не важко помітити, що більшість робіт належить республікам ко-
лишнього СРСР, далі окремими роботами представлені такі країни як США, 
Великобританія, Німеччина.

Для досягнення поставленої мети, а саме - поліпшення рівномірності 
розподілу насіння у ґрунті, автори досліджень звертались до таких удоско-
налень: найбільше поширення одержало введення в конструкцію сошників 
додаткових елементів, у вигляді регулюючих лійок, а також обмежувачів гли-
бини ходу сошників, застосування різних дисків, наприклад, таких як гофро-
ваних, сферичних, вирізних, різновеликих, мало місце застосування додатко-
вих ножів, дисків.  Використання анкерно-дискових сошників, що містять у 
собі два типи сошників: анкерні і дискові, дискові сошники розрізають ґрунт, 
формують борозенку; а анкерний сошник, який рухається позаду, вносить 
насіння в ґрунт і зашпаровує його.

Однодисковий сошник, який йде сперед, розрізає ґрунт і утворює 
борозенку, позаду якого по зернопроводу у вигляді труби, відігнутої на-
зад, направляється насіння в борозенку. На кінці зернопроводу зверху вста-
новлений пластинчастий заспокоювач насіння. Позаду на глибині закла-
дення насіння рухається обрезинене колесо, що вносить насіння в ґрунт. 
У безпосередній близькості від цього  ряду коліс рухається наступний ряд 
ущільнювальних коліс по поверхні поля зі зсувом вліво, які зсувають ґрунт у 
борозну і засипають насіння.

Немає науково обґрунтованих рекомендацій з експлуатації сошників 
різних типів у зерновисівних грунтово-кліматичних зонах нашої країни, умо-
ви яких істотно відрізняються і впливають на якість посіву.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Морозов І.В. Технологічні і технічні основи удосконалення 

конструкцій сошників зернових сівалок. Докторська дисертація.- Тернопіль: 
2003. – 400 с.
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ПОКРАЩЕННЯ ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МАШИНО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ ПРИ ВИКОНАННІ
 ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ

Дегальцев В.О.
Науковий керівник кандидат техн. наук, доцент Поляков А.М.

Луганський національний аграрний університет

На транспортних роботах переважно, тракторний транспорт ви-
користовують на базі колісних тракторів, як найбільш пристосовані для 
транспортних робіт. Ефективність застосування колісних тракторів на 
внутрішньогосподарських перевезеннях обґрунтовується, передусім, 
можливістю їх руху як по асфальтованих, так і по гуртових дорогах. Колісні 
трактори використовують на: прибиранні цукрового буряка, вивезенні гною 
з тваринницьких ферм, транспортуванні соломи і силосу, підвезенні насіння, 
внесенні добрив, доставки кормів на тваринницькі ферми і так далі 

У тракторних транспортних агрегатах найбільше поширення  отри-
мало причіпне компонування, в порівнянні з сідельною і напівпричіпною 
схемою. Вона відрізняється простотою агрегатування і не залежить від 
конструкції ходової і несучої частини трактора. Проведений аналіз трактор-
них парків причепів сільськогосподарських підприємств дозволяє стверджу-
вати що основу складають причепи загального призначення, близько 65-75%, 
інша доля доводиться на розкидання органічних і мінеральних добрив.

Недоліком причіпної схеми агрегату є його низькі зчіпні властивості, 
що не дозволяє досягти високої міри завантаження двигуна трактора. Це 
особливо помітно при постійно зростаючій потужності двигунів тракторів. 
У роботах .Иофинова С. А. відзначається, що міра завантаження на транс-
портних роботах не перевищує 75 %. При роботі двигуна на номінальному 
швидкісному режимі потужність, що розвивається ним, на деяких 
сільськогосподарських операціях використовується не повністю. Таким чи-
ном, недовикористання потужності призводить до зниження продуктивності 
МТА, збільшується матеріаломісткість агрегатів і питомі витрати палива, у 
результаті зменшується економічна ефективність.

Тому велике значення має підвищення ефективності використання 
причіпних тракторних транспортних агрегатів, для чого потрібно удоскона-
лити тягово-догрузочні пристрої і досліджувати розподіл ваги агрегату.

 При оцінці тракторних транспортних агрегатів необхідно також 
враховувати їх дії на грунт в процесі експлуатації. Запобігання негативній 
дії рушіїв на грунт вирішується по трьох напрямах: технологічному, 
агрономічному і конструкторському.

До основних заходів, спрямованих на поліпшення тягово - зчіпних 
якостей і прохідності колісних тракторів можна віднести: збільшення 
зчіпної маси; застосування раціональних розмірів шин і малюнка протекто-
ра; встановлення оптимального тиску повітря в шинах; використання усіх 
коліс трактора як ведучих; раціональний розподіл по осях експлуатаційної 
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маси; збільшення опорної поверхні і ефективності зачеплення привідних 
коліс (застосування додаткових пристосувань); застосування активних 
причепів і робочих органів сільськогосподарських машин; блокування 
диференціалів привідних коліс. Усі ці способи можна класифікувати за на-
ступними ознаками:

1. Ділення потоку потужності двигуна;
2. Зміна зчіпної ваги трактора;
3. Вдосконалення ходової системи.
Найпоширенішими способами поліпшення тягово-зчіпних властиво-

стей трактора є способи, спрямовані на збільшення зчіпної маси. Збільшення 
зчіпної маси здійснюють навішуванням на привідні колеса додаткових 
вантажів, а також заповнення рідиною шин привідних коліс. Проте ці заходи 
збільшують, з одного боку, силу тяги, а з другого-енергію що витрачається 
двигуном на переміщення баласту. До числа недоліків технічних рішень по 
передачі частини ваги причепа на причіпне облаштування трактора слід 
віднести, виникаючі небезпеки погіршення керованості, необхідності зміни 
або включення додаткових вузлів до гідроначипки трактора або дишлу при-
чепа, відсутності можливості регулювання перерозподілу частини ваги при-
чепа на гідроначіпку трактора. Таким чином, усунення вищевідзначених 
недоліків можливе при розробці технічного рішення по довантаженню трак-
тора з боку причепа, де сила опору пересуванню причепа використовувати-
меться як довантажувальна.

УДК 631. 362

АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЗМІВ 
НАЧІПКИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПОСІВНИХ МАШИН

Кіральгазі І.І.
Науковий керівник: кандидат техн. наук, доцент Поляков А.М.

Луганський національний аграрний університет

У процесі руху на сошник зернової сівалки діє ряд силових факторів, 
викликаних різними зовнішніми причинами. Так, зусилля притискання со-
шника до грунту викликано дією нажимної пружини і сили тяжіння сошни-
ка, при цьому реакція грунту являє собою швидкісний напір грунту на со-
шник, а також наявність сили інерції обумовленої переміщенням сошника 
при копіюванні ним рельєфу поля. Варіації значень цих сил призводять до 
порушення рівновісного стану сошника і до зміни його положення по глибині.

Підвищення стійкості ходу сошникової системи по глибині може бути 
досягнуто шляхом оптимізації кінематичних параметрів механізму начіпки 
сошника, при яких вплив варіації зовнішніх факторів, що впливають на по-
ложення сошника, буде зведено до мінімуму. Одним з таких факторів є місце 
розташування миттєвого центру обертання радіального і додаткового повідків 
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механізму начіпки посівної машини. Як показав аналіз невизначеність місця 
розташування миттєвого центру обертання повідків спричинює порушенню 
стійкості руху заднього робочого органу на заданій глибині. Так при зміні гли-
бини посіву тільки переміщенням точки кріплення додаткового повідка у от-
ворах сектора рами відбувається зміщення миттєвого центру обертання додат-
кового і радіального повідків відносно попереднього положення, що порушує 
стійкість ходу робочих органів на глибині посіву. Крім того, із зміною реакції 
грунту на механізм такої начіпки, що має місце при зміні грунтових умов робо-
ти посівної машини, змінюється і реакція грунту на робочі органи, при цьому 
сила, що діє на радіальний повідок зі сторони пружини, залишається незмінною, 
внаслідок чого знижується стійкість ходу робочих органів на глибині посіву.

УДК 631.316

УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТИВАТОРНОЇ ЛАПИ З МЕТОЮ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МІЖРЯДНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Меженський О.О.
Науковий керівник: кандидат техн. наук, доцент Поляков А.М.

Луганський національний аграрний університет

Метою міжрядного обробітку грунту є розпушування грунту в 
міжряддях з метою руйнування капілярних зв’язків в структурі грун-
ту, а відповідно, зменшенню випаровування вологи, знищення бур’янів в 
міжряддях і збагачення грунту вільним повітрям.

Звичайна стрілчаста культиваторна лапа призначена, головним чином, 
для розпушування грунту в міжряддях, створення в структурі грунту по-
рожнин, в яких зосереджується вільне повітря, яка необхідне рослинам для 
нормального розвитку.

Слід відмітити, що наявність повітря в грунті - обов’язкова умова для 
забезпечення динаміки грунтових процесів, які визначають його родючість. У 
грунті завжди утримується повітря, яке заповнює всі порожнини, незаповнені 
водою. Для культурних рослин повітря в грунті має не менше значення, ніж 
забезпечення водою. Кисень повітря необхідний, по-перше, для сприятли-
вого протікання мікробіологічних процесів, які, в основному, визначають 
родючість грунту, а по-друге, корені культурних рослин вимагають кисень 
для свого дихання. І тому чим краще забезпечення грунту повітрям, тим кра-
щий розвиток коренів рослин. 

Розроблена культиваторна лапа з віброприводом забезпечує вищу 
якість розпушення грунту, ніж звичайна. Використане віброприводом повітря 
надходить в грунт і додатково збагачує грунт необхідним для дихання рослин 
киснем. Крім того, культиваторна лапа з віброприводом має менший тяговий 
опір, ніж звичайна, що сприяє підвищенню продуктивності грунтообробного 
агрегату, а також зменшенню витрати палива на виконання обробітку.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВІРКИ ТНВД COMMON RAIL НА ДВИГУНІ

Коваленко В.Д., Шапка В. П., Поляков С. В.
Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Тридуб А.Г.

Луганський національний аграрний університет

У останнє десятиліття розвиток автотракторного дизелебудування 
великою мірою став визначатися постійно посилюваними законодавчими 
нормами на димність, токсичність газів, що відпрацювали, рівень шуму і 
прагненням до підвищення паливної економічності. Для виконання  вказа-
них вимог розширюється застосування в дизелях електронного управління 
паливоподачею.

Найбільшого поширення в сучасних автотракторних і комбайнових 
дизелях набувають акумуляторні паливоподаючі системи з електронним 
управління типу Common Rail (CR), які дозволяють формувати бажані ха-
рактеристики уприскування з максимальним тиском вприску палива до 200 
МПа і більше.

Перевірки ТНВД в системах Common Rail, як правило показують, що 
основні несправності пов’язані з недостатнім тиском у рампі, з якої паливо під 
великим тиском подається до форсунок. У випадку з ускладненим запуском, 
коли двигун глухне при навантаженні, не розвиває номінальну потужність і 
на табло спалахує несправність «check engine», підключають діагностичний 
комп’ютер, який видає помилки на невідповідність необхідного тиску реаль-
ному. У таких випадках треба шукають негерметичність в системі високого 
тиску і перевіряють сам ТНВД. Звичайно технологічно правильно зняти насос 
і перевірити його на стенді, але не завжди зручно його знімати, і у більшості 
випадків ТНВД Common Rail надійні, і після перевірки виявляються цілком 
справні. Можна перевірити ТНВД прямо на двигуні, підключивши до ньо-
го манометр (існує достатня кількість електронних манометрів). Однак, така 
перевірка дасть можливість визначити тільки максимально створюваний 
тиск ТНВД, хоча ряд ТНВД складаються з трьох плунжерів, і навіть якщо хоч 
одна плунжерная секція буде працездатна, ТНВД накачає необхідний тиск. 
Якщо дві секції з трьох будуть не робочими, то в момент запуску не буде 
створюватись достатнього тиску палива для запуску двигуна. 

Щоб перевіряти працездатність кожної секції окремо, розроблено 
оригінальну технологію. Підключаючи до USB - осциллографу датчик ви-
сокого тиску і датчик обертів двигуна, вивчаємо як створює тиск кожна 
плунжерная секція і оцінюємо працездатність ТНВД Common Rail. Завдяки 
такій технології виключаються зайвий демонтаж, монтаж, перевірка. Якщо 
ТНВД несправний, то відразу його знімають, розбирають і дефектують, без 
попередніх і дорогих перевірок на стенді. Таким чином досягається суттєва 
економія часу на проведення діагностичних операцій і зменшення вартості 
ремонтних послуг.
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Луганський національний аграрний університет

Необхідність переорієнтації економічної політики України на вве-
дення ринкових відносин і розвиток різних форм власності в усіх галузях 
народного господарства неминуче зумовили зміни і в структурі ремонтно-
обслуговуючої бази, в її організації, управлінні, технології виробництва, 
ремонті і обслуговуванні сільськогосподарської техніки. 

Особливо актуальною є організація технічного сервісу аграрних 
формувань. Значимість цієї проблеми для вітчизняного аграрного секто-
ра вимагає докорінної перебудови виробничих відносин, утворення нових 
сервісних структур, налагодження відповідного матеріально технічного 
забезпечення, чіткої взаємодії у всіх сфера сільськогосподарського ви-
робництва.

Зарубіжний досвід у галузі виробництва, обслуговування і ремонту 
сільськогосподарської техніки та відповідні досягнення вітчизняних струк-
тур вказують на шляхи розвитку ремонтно-обслуговуючої бази сільського 
господарства України в нових виробничо-економічних умовах. Зокрема, 
йдеться про створення системи обслуговування і ремонту техніки АПК за 
прямою участю заводів-виробників, тобто про технічний сервіс у широкому 
розумінні.Однак, відсталість  сільськогосподарського виробництва порівняно 
з розвиненими країнами зумовлена особливостями функціонування 
вітчизняних виробників. Насамперед, це високий рівень монополізму в 
окремих сферах АПК, недосконалість, а інколи й відсутність виробничих 
та ринкових інфраструктур, відмінність в рівні матеріально-технічної бази. 
Будь-які зміни в системі технічного сервісу потребують витрати значних 
фінансових ресурсів для придбання нового технологічного обладнання і 
підготовки фахівців для роботи на ньому. Існуючі технології відновлення 
деталей до ремонтних розмірів та механічної обробки після нанесення ре-
монтних матеріалів у переважній більшості передбачають операції, що ви-
конуються на токарно-гвинторізних верстатах. токарно-гвинторізні верстати 
складають основну базу технологічного оснащення ремонтних майстерень 
системи агропромислового комплексу, а циліндричні поверхні деталей ма-
шин у 42…68 % визначають ресурс машин їх агрегатів, вузлів та механізмів. 
В свою чергу, для якісного обслуговування та ремонту сільськогосподарської 
техніки, а також підтримання належного стану підприємств агротехсервісу 
витікає необхідність вирішення ряду виробничих задач направлених на 
підвищення точності існуючого металообробного обладнання.
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Робоча поверхня («дзеркало») гільз циліндрів двигуна внутрішнього 
згоряння забезпечує необхідні умови роботи циліндропоршневої групи, 
впливає на величину компресії в циліндрах, на сили тертя, що виникають між 
гільзою і поршневою групою, обумовлюючи, тим самим, величину ресурсу 
роботи двигуна в цілому. Під час роботи двигуна «дзеркало» гільз циліндрів 
піддається зношуванню. При відновленні і ремонті робочої поверхні гільз 
циліндрів традиційно здійснюють механічну обробку (розточування, 
хонінгування), при якій не лише усуваються погрішності геометричної фор-
ми, але і знімається зміцнений шар поверхні. Для відновлення працездатності 
гільз застосовують зміцнення поверхні різними способами.

Для зміцнення робочої поверхні гільз циліндрів двигунів найбільш 
перспективними, на наш погляд, являються способи зміни мікрогеометрії 
поверхні, як найбільш прості і недорогі в реалізації. Методи, що поля-
гають в створенні на оброблюваній поверхні високоміцного покриття, 
відрізняються складним технологічним процесом, необхідністю застосу-
вання спеціалізованого устаткування і висококваліфікованих фахівців. 
Зміна хімічного складу поверхневого шару дає добрі результати як по 
мікротвердості отримуваного шару, так і по стійкості цього шару до фізико-
механичної дії. Проте продуктивність таких способів зміцнення поверхонь 
невелика і стабільність отримання необхідних результатів залишає бажа-
ти кращого. Способи, засновані на зміні мікрогеометрії усього матеріалу і 
структури поверхневого шару, також не знайшли широкого застосування в 
зміцненні робочої поверхні гільз циліндрів. Це пояснюється необхідністю 
обробляти увесь матеріал із застосуванням високих температур, що може ви-
кликати викривлення деталі і виникнення небажаної внутрішньої напруги. 

Перспективним способом зміцнення робочої поверхні гільз циліндрів 
можна вважати поверхнево-пластичну деформацію оброблюваної поверхні, 
яка пов’язана  з ущільненням кристалічної решітки металу гільзи за до-
помогою наклепу. Основні переваги цього способу : екологічна чистота 
і відсутність виділення шкідливих речовин; відсутність необхідності в 
застосуванні флюсів, поглинаючих покриттів, захисних газів, електролітів 
і інших спеціальних витратних матеріалів; відсутність окислення і зневу-
глецювання оброблюваної поверхні, пов’язана з тим, що процес зміцнення 
протікає в закритій зоні контакту інструменту з оброблюваною поверхнею; 
висока якість (низька шорсткість) зміцненої поверхні.
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Олії, що служать для змазування коробок передач, роздавальних коро-
бок, диференціалів, механізмів рульового управління, де є зубчасті передачі - 
циліндричні, конічні, черв’ячні, гіпоїдні і інші, називаються трансмісійними.

В першу чергу, олії цього типу повинні мати хороші протизносні, 
противозадирні і протипітингові властивості, характеризуватися пологою 
в’язкостно-температурною кривою, низькою температурою застигання, 
мати хорошу термічну і термоокислювальну стабільність, а також високу 
стабільність при зберіганні, мінімально впливати на гумотехнічні матеріали 
ущільнювачів, не допускаючи їх руйнування, мати хороші антикорозійні 
властивості, не містити механічних домішків і води.

Добрі властивості протизносні і протизадирні - основна характеристи-
ка трансмісійних олій. Олії з такими властивостями мають високу змащуючу 
здатність, при якій на поверхнях зубів шестерень, що труться, створюється 
міцна плівка, що запобігає зварюванню і задиранню мікронерівностей. 
Ця здатність визначається наявністю поверхнево-активних речовин, що 
містяться в найбільшій кількості в залишкових нафтопродуктах, з яких от-
римують трансмісійні олії.

Крім того, для підвищення протизадирних властивостей в олії вводять 
спеціальні присадки, що містять з’єднання хлору, фосфору, сірки і цинку. 
Ці речовини при великому тиску і високій температурі утворюють плівки 
оксидів, що оберігають метал від схоплювання в точках контакту.

В якості присадок протизносу в трансмісійних оліях широко застосо-
вуються: ЛЗ-23К - дибутилксантат етилену з 38-41% сірки; ОТП - осірчений 
тетрамер пропілену з 20% сірки; ЭФО - продукт взаємодії екстракту феноль-
ного очищення залишкових олій з п’ятисірчистим фосфором. Ці присадки 
додають до олій в кількості до 5 %, при цьому трансмісійна олія не повин-
на спінюватися, тому що бульбашки повітря погіршують його протизносні 
і протизадирні якості. Температура застигання характеризує придатність 
трансмісійної олії для застосування в зимових умовах. Для пониження тем-
ператури застигання застосовуються різні присадки-депресори, які додають 
в олію у кількості 0,2 … 0,5 %.

Протикорозійні властивості трансмісійних олій обумовлюються 
відсутністю в них водорозчинних кислот і лугів. Кваліфікований підбір при-
садок до трансмісійних олій дає змогу значно підвищити надійність роботи 
вузлів трансмісії мобільних машин, що працюють в АПК.
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При проведенні аналізу технологічного процесу посіву кукурудзи 
начіпним агрегатом вітчизняного виробництва, виявлено, що на показники 
його роботи значний вплив чинить серійна начіпна система трактора, яка 
передає його повздовжні коливні рухи на начіпне знаряддя. В результаті  
дослідження начіпних агрегатів виявлено раціональну схему приєднання до 
трактора начіпної сівалки, що забезпечує допустиме відхилення сошників 
від заданих умов роботи, а отже і підвищення якості посіву кукурудзи. 

Вирощуванню кукурудзи в Україні сприяють грунтово-кліматичні 
й економічні умови, значні генетично-селекційні досягнення і широкі 
можливості її ефективного використання. Вмісті з цим запроваджені у ви-
робництво технології вирощування кукурудзи ще не відповідають сучасним 
вимогам, що призводить до недоотримання планового врожаю. Це в значній 
мірі відноситься до технології посіву кукурудзи начіпними агрегатами із-за 
значного впливу на їх агротехнічні показники серійної начіпної системи, осо-
бливо при виконанні посіву на полях з нерівним рельєфом. Аналіз начіпних 
технічних засобів технологічного процесу посіву кукурудзи показав, що за-
робка ними насіння на задану глибину не завжди відповідає агроумовам. 
Виходячи із цього постала задача підвищення стійкості робочих органів 
начіпної сівалки на заданій глибині, яку можна вирішити шляхом зменшен-
ня впливу начіпної системи трактора на посівну машину. Дієвим варіантом 
зменшення негативного впливу начіпної системи енергетичного засобу на 
начіпну посівну машину є перехід від трьох точкової системи на одно точ-
кову, при цьому передній шарнір центральної тяги розташовують на нижній 
осі начіпки. Внаслідок цього під час роботи начіпного посівного агрегату 
коливні рухи трактора майже не передаються на посівну машину, при цьому 
сошники сівалки залишаються на заданій глибині і не відхиляються від неї 
за межі допустимі агроумовами, що створює умови якісної заробки насіння, а 
це в свою чергу призводить до підвищення врожайності кукурудзи.
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Ефективність внесення добрив в значній мірі залежить від 
рівномірності внесення їх в ґрунт. В результаті аналізу розподільчих 
пристроїв відцентрового типу тукових машин встановлено що якісні показ-
ники  їх роботи у більшості випадків не відповідають агротехнічним вимо-
гам, що знижує ефективність їх застосування.

В результаті наукових пошуків розроблений відцентровий робочий 
орган для розсіювання сипучих матеріалів який включає в себе привідний 
вал із маточиною установлений в корпусі, сегменти, кожен із яких через вісь 
з’єднаний одним кінцем з маточиною, пальці жорстко закріплені до проти-
лежних кінців сегментів, з можливістю обпиратись на профільну поверхню 
відбивача у вигляді шайби закріпленої до корпусу через пристрій для зміни 
положення шайби, який характеризується тим, що вісі виконані у вигляді 
пружного стрижня з механізмом його скручування у вигляді важеля з 
фіксатором, відносно маточини, при цьому фіксатор виконаний з можливістю 
закріплювати важіль, що жорстко закріплений на вісі, із тильної сторони ма-
точини, а протилежний кінець кожної вісі жорстко закріплено до сегмента.

Виконання кріплення до маточини кожного сегмента у вигляді пруж-
ного елемента з механізмом зміни сили його пружності забезпечує при зміні 
умов роботи необхідну силу притискування пружними елементами пальців 
до профільної поверхні відбивача, що створює умови заданого прискорено-
го руху сегментів із добривом при їх сході з випуклої частини відбивача. В 
результаті цього під час роботи тукової машини із таким робочим органом 
підвищується рівномірність розподілу мінеральних добрив та інших сипучих 
матеріалів.
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Показники технологічного процесу основного обробітку грунту в 
значній мірі впливають на наступні технологічні операції по обробітку грун-
ту та посіву сільськогосподарських культур. Як показав аналіз технологічний 
процес основного обробітку грунту у ряді випадків виконується з порушен-
ням агроумов, що призводить до недобору врожаю сільськогосподарських 
культур, тому підвищення його показників є актуальним. 

Відомо, що технологічний процес основного обробітку грунту є од-
ним із важливіших агротехнічних заходів, який сприяє окультуренню, 
ґрунтів, поліпшенню водно-повітряного, теплового і поживного режимів при 
вирощуванні сільськогосподарських культур, а також є ефективним захо-
дом  боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських 
культур. Вмісті з цим, під час основного обробітку грунту, спостерігається 
відхилення показників від допустимих агротехнічних умов. Внаслідок цьо-
го погіршуються умови виконання наступних технологічних операцій і в 
кінцевому результаті знижується врожайність сільськогосподарських куль-
тур. Крім того, із-за відхилення глибини обробітку грунту за межі допусти-
мих агротехнічнимих умовами витрачається додаткова енергія, що збільшує 
собівартість виконаної роботи. 

Кінематичний аналіз грунтообробного агрегату  із серійною начіпною 
системою показав, що під час роботи переміщення грунтообробного знаряд-
дя у повздовжньо-вертикальній площині відбувається майже паралельно 
поверні поля. При цьому коливні рухи трактора передаються на знаряддя, 
що негативно впливає на стійкість його ходу по глибині. Проведені спосте-
реження в польових умовах знарядь для основного обробітку грунту, зокре-
ма орних, показали, що двоточкова і трьох точкова системи навіски, якими 
обладнанні вітчизняні трактори, не забезпечують стійкого ходу знарядь під 
час роботи в поздовжньо-вертикальному напрямку. При цьому установлено, 
що підвищеною стійкістю ходу знарядь на заданій глибині обробітку грунту 
наділені агрегати з одноточковою начіпною системою, яка майже не передає 
повздовжні коливні рухи трактора на начіпне знаряддя, а отже створюються 
умови незалежного копіювання рельєфу поля ґрунтообробним знаряддям. 
Внаслідок цього відхилення робочих органів грунтообробних знарядь від 
заданого положення не виходять за межі агротехнічних умов, що покращує 
показники технологічного процесу обробітку грунту. 
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Технологічний процес поверхневого обробітку ґрунту не завжди 
відповідає сучасним вимогам по структуризації грунту робочими органами 
грунтообробних машин. Причиною цьому є те, що руйнування серійними 
робочими органами грудок відбувається з утворенням часток, розміри яких 
виходять за межі агротехнічно цінних для грунту. В результаті проведених 
досліджень обґрунтований агрегат поверхневого обробітку, робочі органи 
якого  руйнують грудки з утворенням переважно агротехнічно цінних ча-
сток.

Важливою передумовою одержання високих урожаїв є своєчасне і 
якісне виконання поверхневого обробітку грунту в системі вирощування 
сільськогосподарських культур. При цьому, важлива роль у забезпеченні 
оптимальних умов росту і розвитку рослин належить структурності грунту, 
яка поліпшує його агрофізичні властивості, водний, повітряний і тепловий 
режими, регулює біологічні та хімічні процеси в оброблювальному шарі. По-
верхневий обробіток грунту  машинами, що мають сільгоспвиробники, до-
пускають суттєве руйнування структури грунту, що негативно впливає на 
врожайність сільськогосподарських культур, а саме із-за руйнування грудок 
в більшості випадків шляхом роздавлювання, під час якого утворюється в 
значній кількості пиловидна фракція, яка не є агротехнічно-цінною для 
грунту. Проведений аналіз останніх публікацій в технічній літературі та 
інтерресурсу дозволив прийти до висновку, що найефективніший спосіб руй-
нування грудок при поверхневому обробітку грунту відбувається шляхом 
розколювання, при якому утворюються головним чином агротехнічно-цінні 
частки. В результаті творчих пошуків розроблений культиватор для поверх-
невого обробітку грунту, в якому робочі органи виконані у вигляді кільчастих 
дисків з радіальними виступами клиновидної форми, вістрі яких спрямовані 
до опорної поверхні лапи, з проникненням на глибину обробітку грунту та-
ким чином, що при збіганні з опорною поверхнею лапи, вістрі дисків розко-
люють грудки, при цьому диски зміщені між собою у поперечному напрямку 
на величину від 0,25 до 10 мм.  
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Результати аналізу технічних засобів для поверхневого і локаль-
ного внесення мінеральних добрив показали, що кращими показниками 
наділені машини з розподільчим пристроєм у вигляді транспортуючого 
шнекового робочого органу, особливістю яких є те, що в них привалює 
примусовий характер подачі. Внаслідок цього  забезпечується підвищена 
рівномірність внесення добрив при поверхневому та  локальному внесенні 
мінеральних добрив.

Отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур не-
розривно пов’язано із забезпеченням їх поживними речовинами на протязі 
вегетаційного періоду поряд з дотриманням науково обґрунтованих 
технологій вирощування сільськогосподарських культур. Вмісті з цим ство-
рення таких умов не завжди можливо із-за недостатньої кількості пожив-
них речовин в грунті, що не дає можливості повної реалізації біопотенціалу 
сільськогосподарських культур. Особливо це стосується підвищення якості 
виконання технологічного процесу внесення мінеральних добрив при по-
верхневому та локальному їх внесенні в грунт. При цьому ефективність за-
стосування технічних засобів внесення мінеральних добрив в значній мірі 
залежить від конструктивних особливостей їх живильного пристрою. Як по-
казав аналіз, якісні показники туковисівних апаратів технічних засобів вне-
сення мінеральних добрив не відповідають сучасним вимогам агротехніки по 
дозі та рівномірності внесення добрив. Причиною цьому є те, що у дозуючій 
системи туковисівних апаратів при висіву добрив присутній активний шар, 
характер виходу якого із живильних вікон, а отже і якісні показники подачі 
в значній мірі залежать від фізико-механічних властивостей туків. Покращи-
ти показники роботи тукових машин виявляється можливим, якщо викори-
стати властивості транспортуючих шнекових пристроїв, здатних рівномірно 
розподіляти сипучий матеріал по кожуху шнека під час його обертання. Такі 
умови  створені у машинах для внесення сипучих мінеральних добрив, яка 
включає розподільчий пристрій у вигляді багатозахідного шнека, жорстко 
зв’язаного із секційним кожухом, секції якого установлені із зазором, в зоні 
кожного із яких розташований спрямувач, виконаний у вигляді безкінечної 
стрічки. Під час роботи тукової машини із такими розподільчими пристроя-
ми забезпечується примусовий характер переміщення добрив із їх вихідних 
вікон назовні, а отже і рівномірне внесення добрив, що підвищує ефективність 
їх застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур.
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Відомо, що урожайність сільськогосподарських культур в значній 
мірі залежить від родючості ґрунту, а саме від вмісту в ньому поживних 
речовин. Для забезпечення ґрунту в повній мірі поживними речовинами, 
що необхідно для отримання планового врожаю, поряд з органічними до-
бривами використовують мінеральні добрива, які вносять поверхневим і 
локальним способом. Як показав аналіз, відомі тукові машини, обладнані 
відцентровими робочими органами вносять мінеральні добрива поверхне-
вим способом з підвищеною нерівномірністю до ±25%, а тукові сівалки з 
нерівномірністю до ±15%, що не забезпечує їх ефективного використання і 
призводить до недобору врожаю.

На родючість ґрунтів, а отже і на врожайність сільськогосподарських 
культур суттєво впливає якість внесення технічними засобами мінеральних 
добрив при поверхневому та локальному способі.

Більш ефективними машинами для внесення мінеральних добрив є 
тукові машини із шнековими робочими органами, в яких під час роботи шнек 
обертається разом із секційним кожухом. При цьому відбувається саморе-
гулювання розподілу сипучого добрива вздовж робочого органу внаслідок 
того, що подані із бункера добрива, пересипаються по виткам шнека під дією 
сили тяжіння і заповнюють робочий орган не більше чім на половину його 
об’єму.   При цьому створюються умови для примусового характеру виходу 
добрив із такого робочого органу, а отже і їх внесення в ґрунт з підвищеною 
рівномірністю. Крім того, в такому робочому органі не створюється підпір 
добрив на протилежному від бункера його кінці, що підвищує надійність.

Проте, шнекові робочі органи не повністю задовольняють агровимогам 
щодо їх якісних показників внесення в ґрунт через те, що на рівномірність 
внесення суттєво впливають фізико-механічні властивості сипучих добрив.

Внаслідок цього порушується заданий характер руху сипучих 
мінеральних добрив у вихідних вікнах відомих шнекових розподільчих орга-
нах, що не створює умови для рівномірного їх розподілу по площі.

Дослідження, пов’язані із удосконаленням машин для внесення сипу-
чих мінеральних добрив із шнековими робочими органами, є актуальними.
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Виробництво комбікормів починається зі способів підготовки сиро-
вини: очищення, фракціонування, подрібнення, дозування та змішування, 
теплової обробки. 

Очищення сировини відбувається декількома способами. Сировину спо-
чатку очищують від випадкових і крупних домішок, встановивши сито 25х25 
мм – для приймальної частини, а для сходової частини сито – 10х10 мм. Далі 
очищення відбувається на сито-повітряних сепараторах від домішок, при цьому 
встановлюють сита – сортувальне полотно решітне. Завершують етап очищен-
ня сировини відділенням металомагнітних домішок. Для цього встановлюють 
електромагнітні сепаратори або магнітні колонки з постійними магнітами.

Для забезпечення гранулометричного складу застосовують 
просіювання на просіювальних машинах, які поділяють на сходову (крупну) 
і проходову (дрібну) фракції.

Подрібнення сировини на комбікормових заводах здійснюють за до-
помогою молоткових дробарок. Існують наступні способи подрібнення на 
молоткових дробарках: роздільне подрібнення, подрібнення попередніх 
сумішей, порційне подрібнення, які в свою чергу поділяють на одноступе-
неве та двоступеневе. При виборі способу подрібнення потрібно враховувати 
енергетичні затрати. На сучасних комбікормових заводах використовують 
порційне одноступеневе подрібнення, такий спосіб знижує питомі витрати 
електроенергії та підвищує рівень безпеки.

Для отримання однорідної суміші сировину подають на дозування та 
змішування. Існує два способи дозування і змішування – об’ємне і вагове. 
Об’ємне відбувається по об’єму сировини в певні проміжки часу, а вагове – по 
масі, яку дозують в заданих кількостях. Вибір способу дозування і типу доза-
тора залежить від властивостей дозованої сировини. Об’ємне дозування про-
водиться на барабанних, шнекових або тарілчастих дозаторах, а вагове дозу-
вання – за допомогою звичайних або спеціалізованих напівавтоматичних ваг 
з порціонною або безперервною подачею сировини.

Після змішування отримують розсипний комбікорм та подають його 
на гранулювання, або на екструдування. Існує два способи гранулювання: 
сухий та вологий. При сухому способі масова частка вологи в комбікормах 
повинна бути не більше 16…17%, а при вологому – 28…32%. 

Екструдування також поділяють на два способи: звичайну і варильну 
екструзію. Звичайна екструзія відбувається в одношнекових екструдерах при 
вологості 18…22%, при цьому вологість готового екструдату повинна бути 
не більше 13…14%. При варильній екструзії вологість екструдату складає 
22…25%, такий спосіб потребує сушіння. 
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Також перед гранулюванням та екструдуванням необхідно прово-
дити волого-теплову обробку комбікормів для покращення технологічних 
процесів та для знезараження комбікормів. При цьому використовують два 
способи: кондиціонування та експандування.

Експандування – гідротермічна обробка розсипного комбікорму 
тиском, парою і температурою. За допомогою процесу експандування 
відбувається знезараження комбікорму та поліпшується його перетравність.  
Експандування комбікорму організовують на окремій лінії або встановлю-
ють на лінії гранулювання перед пресом-гранулятором. Режими акспанду-
вання наступні: зволоження водою або за рахунок використання сировини 
підвищеної вологості – до 16…22%, температура нагріву +105…110 оС, тиск в 
камері – 2,0 МПа, тривалість становить 5…6 с. Кондиціонування проводять 
в кондиціонерах горизонтального або вертикального типу. Експандування 
проводять в експандерах.

Для покращення якості комбікормів та смаку вводять рідкі компонен-
ти (мелясу, патоку, олії). Існують способи введення рідких компонентів в 
змішувач, прес-гранулятор або експандер.  

УДК 631.363.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ 
ПОДРІБНЕННЯ МОЛОТКОВИМИ КОРМОДРОБАРКАМИ

Ромах О.А., Семчук Є.І.
Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент Чаплигін Є.М.

Луганський національний аграрний університет

При вивченні процесу подрібнення найбільш важливими є фізико 
механічні властивості зернових матеріалів, які характеризують здатність зер-
на до руйнування. До таких властивостей слід віднести: зусилля руйнування, 
розмір, форма, маса та коефіцієнт відновлення зернівки, що характеризує її 
пружні якості. Важливим показником, що впливає на енергоємність процесу 
та якість подрібнення, є вологість матеріалу, що подрібнюється, згідно вимог 
вона повинна знаходитися в досить вузьких межах від 12% до 14 %, тобто 
є фіксованою. При визначенні енергетичних і якісних показників процесу 
подрібнення необхідно враховувати характерні особливості кожного з основ-
них видів зернових матеріалів.

Згідно класифікації, запропонованої Мельниковим С.В., Альошкіним 
В.Р., Рощиним П.М. сукупність факторів, які впливають на ефективність ро-
боти молоткових кормодробарок, умовно можна розділити на технологічні, 
механічні та конструктивні.

Основними змінними факторами, що визначають витрати енергії 
та якість подрібнення є подача матеріалу, зазор між молотками і декою, 
швидкість молотків. Змінні фактори можна поділити на регульовані - подача 
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матеріалу в камеру подрібнення, установочний зазор між молотками та декою, 
швидкість обертання ротора, і нерегульовані - ті, що змінюються внаслідок 
відносного коливального руху молотків: зміна зазору та швидкості удару 
молотків внаслідок їх відхилення від радіально - рівноважного положення.

Значний вклад в удосконалення машин для подрібнення внесли Ревен-
ко І.І., Сироватка В.І., Ялпачик Г.С., Ялпачик Ф.Ю., Коруняк П.С., Чурсинов 
Ю.О., Дацишин О.В., Денисов В.А., Рожнівський М.Ф. та інші. В своїх робо-
тах автори пропонують різний підхід до вирішення проблеми підвищення 
ефективності використання молоткових дробарок у сільськогосподарському 
виробництві.

Одним зі шляхів підвищення ефективності роботи є конструкторсько-
технологічні методи підвищення безвідказності та надійності на основі 
структурного аналізу кормодробарок. 

Проведений аналіз результатів наукових досліджень роботи молоткових 
дробарок показав, що одним із способів підвищення показників їх роботи є ви-
користання пружного підвісу, на якому встановлюється дисбаланс. Внаслідок 
цього виникає вібрація, яка сприяє руйнуванню повітряного шару, тим самим 
збільшуючи відносну швидкість удару робочих органів. Таким чином зменшу-
ються середні витрати потужності на подрібнення у молоткових дробарок, а 
також розподіл продуктів подрібнення за фракціями стає більш рівномірним.

УДК 621.929.

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ДОЗАТОРІВ СИПУЧИХ КОРМІВ
Войтенко А.І.

Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент Чаплигін Є.М.
Луганський національний аграрний університет

Основною операцією при приготуванні комбікормів і кормової суміші є 
дозування компонентів, так як від точності роботи дозаторів залежить її якість. 
Неточність дозування знижує кормову і біологічну цінність корму, а надли-
шок компонентів, які мають велику вартість веде до збільшення собівартості 
продукції і порушенню балансу поживних речовин, а в деяких випадках - до 
захворювання тварин і птиці. Тому виникає необхідність в створенні таких 
дозуючих пристроїв, які здатні працювати в широкому діапазоні зміни їх 
продуктивності при різних механіко-технологічних властивостях компонентів, 
відрізнятися простотою конструкції, високою технологічною надійністю, про-
стотою настроювання на задану продуктивність, мати невисоку вартість і го-
ловне низьку енергоємність. 

Суттєвий внесок до розвитку теорії і практики дозування сипучих 
матеріалів внесли: Ю.Д.Відінєєв, П.М.Василенко, І.І.Ревенко, В.В.Шацкий, 
Н.В.Брагинець і ряд інших. Аналіз публікацій, присвячених питанням дозуван-
ня сипучих матеріалів, показує всю складність цього механічного процесу. У 
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практиці відомо два способи дозування сипучих матеріалів: об’ємний і ваговий, 
кожен із яких може бути порційним або безперервним. 

Для здійснення процесу дозування створено безліч конструкцій дозаторів, 
які відрізняються конструктивними рішеннями, а їх назви походять від будови 
робочого органу, наприклад, шнекові, стрічкові, барабанні, тарілчасті та інші. 
Окрім того для приводу робочих органів дозаторів необхідні енергетичні за-
трати, вартість яких в теперішній час постійно зростає, а разом із цим зростає і 
собівартість продукції. Тому головною задачею при розробці нових конструкцій 
дозаторів має бути прагнення зниження енерговитрат на процес дозування. 

Розглянемо найбільш розповсюджені типи дозаторів. Реалізація об’ємного 
способу дозування забезпечується дозаторами, що відміряють масу дозованого 
матеріалу за його об’ємом. Основу такої конструкції складає механізм дозуван-
ня, який базується на різних типах робочих органів і пристроях контролю й 
регулювання кількості матеріалу. Використання об’ємного способу дозування 
найбільш ефективне при роботі з матеріалами, які мають постійний грануло-
метричний склад, що характерно для більшості сипких матеріалів. Основним 
недоліком даного методу можна вважати необхідність забезпечення постійної 
інтенсивності потоку і швидкості руху матеріалу.

Простота конструкції, універсальність і висока точність дозування спри-
яли широкому застосуванню стрічкових дозаторів, для рівномірної видачі із 
бункерів сипких матеріалів за незначних втрат. Типовим представником такого 
типу є дозатор ПЛ, основною частиною якого є стрічковий конвеєр. 

Сипкий матеріал у більшості дозаторів надходить до робочих органів під 
дією сили тяжіння. В окремих випадках у бункерах встановлюють різного типу 
механічні зрушувачі і мішалки для стабілізації потоку дрібнодисперсних і по-
гано сипких матеріалів.

Для дозування зерна і продуктів його переробки з використанням змінних 
барабанів широко застосовують дозатори барабанного типу ДП. Цей принцип 
покладений в основу конструкцій роторних і шлюзових дозувальних пристроїв. 
В Україні розроблені і випускаються серійно шлюзові живильники типу Ш-1 і 
Ш-5. Критична частота обертання ротора, що забезпечує заповнення і виван-
таження матеріалів із його комірок, призводить до обмеження продуктивності 
шлюзових дозаторів.

Існує сімейство об’ємних дозаторів, в яких вихід сипкого матеріалу 
обумовлюється механічним впливом – вібрацією, тим самим створюючи 
псевдозріджену масу.

Значного розповсюдження набули вібраційні дозатори з активатором. 
Здатність сипкого матеріалу утворювати склепіння над випускним отвором не-
гативно впливає на більшість дозаторів. Беззаслінкові дозатори дискретної або 
неперервної дії з користю використовують цю особливість сипких матеріалів. 
Самозапирання матеріалу після припинення вібраційних коливань дозувальної 
насадки сприяє роз’єднанню потоку.

В результаті виконання аналітичного дослідження проведено аналіз 
способів безперервного дозування сипучих кормів та конструкцій дозаторів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
 ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  «ГОЛУБИХ ОЗЕР» 

НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 На території Донецької області природних озер мало. Ці невеликі 

водоймища розкидані в заплавах річок. Найбільше таких озер в заплаві 
Сіверського Дінця. Біля м. Слов’янськ, в басейні р. Казенний Торець є три 
солоні озера: Ріпне, Сліпне та Вейсове. Серед водних об’єктів області слід 
виділити також 1804 штучних водойм з загальною площею водного дзерка-
ла більше 1 га, з них 8 водосховищ із загальною площею більше 6 км2 та 
більше 1650 не великих ставків. Загальний об’єм водоймищ складає близько 
1100 млн. м3. В області побудовано 130 водосховищ (басейн р. Сіверський До-
нець – 46), налічується 2146 ставків (басейн р. Сіверський Донець – 671) [1, 2].

Голубі озера в Лиманському (до перейменування Краснолимансько-
му) районі Донецької області виникли на місці кар’єрів колишнього заводу 
силікатної цегли. Кар’єри – результат видобутку піску, на одному з озер ви-
добуток триває до сьогодні. Відпрацьовані кар’єри початку 1960-х років запо-
внила джерельна вода. Береги спочатку були стрімкими, але з часом під дією 
ерозійних процесів обрушилися та стали більш пологими. Значна глибина, 
чистота води і піщаного дна обумовлюють бірюзовий колір води. Підземні 
джерела постійно підтримують однаковий рівень води, що не застоюється. 
Голубі озера розташовані в сосновому лісі, в них водяться щуки, черепахи, 
норки. Недалеко від озер знаходиться населений пункт с. Щурово, а також 
район міста Лиман Зелений Клин (мікрорайон Заводський) [3]. До останнього 
часу це було популярне місце відпочинку, але зараз територія між озерами 
активно забудовується. Понад 19 різноманітних баз відпочинку було збу-
довано за останні роки, що не може позитивно впливати на екологію даної 
місцевості [4]. 

Все це обумовлює актуальність проведення досліджень змін якості 
води голубих озер. Саме тому булі проведені натурні дослідження двох го-
лубих озер. Відбір проб води проведений  у листопаді 2017 року.  Результати 
хімічного аналізу проб води озер, які досліджувались наведені у таблиці 1.
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Результати свідчать про наявність перевищень як ГДК р/г., так і ГДК 
к/п.  за окремими показниками. У Голубому озері №1 перевищення ГДК к/п. 
спостерігались за показниками ХСК, азоту нітритному, азоту амонійному, 
за ГДК р/г. – за показниками: сульфати, хлориди, ХСК, азоту нітритному, 
азоту амонійному та магнію. У Голубому озері №2 перевищення ГДК к/п. 
спостерігались за показниками ХСК, азоту нітритному, азоту амонійному, за 
ГДК р/г. – за показниками: сульфати, хлориди, ХСК, азоту нітритному, азоту 
амонійному, магнію, а також загальної мінералізації. Найбільші перевищен-
ня спостерігались по азоту нітратному та сягали перевищень 12,5 ГДК р./г. у 
двох пунктах дослідження.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Загальні відомості про озера Донецької обл. – Електрон. дан. (1файл). – 2016.- 
Режим доступу: http://dn.gov.ua/wp-content/uploads/Regionalna-dopovid-2016.pdf
2. Пасичник Н.И. «Озера и заказники : [Краснолиман. р-на]» 2007 р.
3. Історія створення Голубих озер Донецької обл. – Електрон. дан.  – 2015.-Ре-
жим доступу: http://www.doroga.ua/poi/Doneckaya/Liman/Golubye_ozera/2576;
4. Погіршення єкологічно стану Голубих озер Донецької обл. – Електрон. дан. 
(1 файл).- 2017.- Режим доступу: http://www.dzerghinsk.org/news/v_limane_ 
golubye _ozera_ stali_otstojnikami_stochnykh_vod/2017-07-21-9678.

Таблиця 1 – Гідрохімічний склад води Голубих озер

амонійному та магнію. У Голубому озері №2 перевищення ГДК к/п. 
спостерігались за показниками ХСК, азоту нітритному, азоту амонійному, за 
ГДК р/г. – за показниками: сульфати, хлориди, ХСК, азоту нітритному, азоту 
амонійному, магнію, а також загальної мінералізації. Найбільші перевищення 
спостерігались по азоту нітратному та сягали перевищень 12,5 ГДК р./г. у двох 
пунктах дослідження. 

 
Таблиця 1 – Гідрохімічний склад води Голубих озер 

Показники Голубе 
озеро №1 

Кратність 
перевищ. 
ГДК к/п. 

Кратність 
перевищ. 
ГДК р./г. 

Голубе 
озеро №2  

Кратність 
перевищ. 
ГДК к/п. 

Кратність 
перевищ. 
ГДК р./г. 

Температура води, 
0С 15,6 - - 15,8  - - 

pH 7,80 - - 7,4  - - 
Прозорість, см > 30 - - > 30  - - 
Мінералізація, 
мг/дм3 948 0,95 - 1085  1,1 - 

Сульфати, мг/дм3 272 0,54 2,7 360  0,72 3,6 
Хлориди, мг/дм3 184 0,52 0,61 184  0,52 0,61 
Гідрокарбонати, 
мг/дм3 256 - - 244  - - 

ХСК, мгO/дм3 175 5,8 3,5 239  7,97 4,78 
Азот амонійний, 
мгN/дм3 2,60 1,3 5,2 2,30  1,15 4,6 

Азот нітритний, 
мгN/дм3 0,3 0,3 12,5 0,3  0,3 12,5 

Азот нітратний, 
мгN/дм3 8 0,78 0,88 4  0,39 0,44 

Фосфати, мг/дм3 1,21 0,35 0,56 0,85  0,7 0,4 
Жорсткість заг,  
мг-екв/дм3 12,7 - - 11,5  - - 

Кальцій, мг/дм3 56 - 0,31 62  - 0,34 
Магній, мг/дм3 124 - 2,48 105  - 2,1 
Натрій+Калій, 
мг/дм3 57 - - 130  - - 

Лужність, мг-
екв/дм3 4,2 - - 4  - - 

Література: 
1. Загальні відомості про озера Донецької обл. – Електрон. дан. (1файл). – 2016.- 
Режим доступу: http://dn.gov.ua/wp-content/uploads/Regionalna-dopovid-2016.pdf 
2. Пасичник Н.И. «Озера и заказники : [Краснолиман. р-на]» 2007 р. 
3. Історія створення Голубих озер Донецької обл. – Електрон. дан.  – 2015.-
Режим доступу: http://www.doroga.ua/poi/Doneckaya/Liman/Golubye_ozera/2576; 
4. Погіршення єкологічно стану Голубих озер Донецької обл. – Електрон. дан.  
(1 файл).- 2017.- Режим доступу: http://www.dzerghinsk.org/news/v_limane_ 
golubye _ozera_ stali_otstojnikami_stochnykh_vod/2017-07-21-9678 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВТРАТИ ПРИ ТЕПЛОВІЇ ОБРОБЦІ 
НАПІВФАБРИКАТУ З МОЛЮСКА РОДУ ANODONTA

Одними з основних способів приготування напівфабрикатів із 
гідробіонтів є варіння та заморожування для подальшого процесу зберігання. 
В процесі термічної обробки в тканинах молюсків відбуваються процеси, що 
призводять до зміни їх фізико-хімічних та структурно-механічних власти-
востей. Проведено п’ять дослідів по визначенню втрати маси м’якого тіла в 
процесі технологічної обробки молюсків роду Anodonta згідно технологічної 
схеми, що наведена в попередніх дослідженнях. В чотирьох часових кон-
трольних точках з метою визначення змін маси та оптимального часу теплової 
обробки. Визначення маси в зразках проводилось при остиганні до темпе-
ратури 12–14 ºС. Втрати маси при обробці основним способом м’якого тіла 
прісноводних молюсків склали відповідно 30,8 % від початкового значен-
ня. Кількісний показник масової частки вологи в зразках показав різницю в 
ступені зневоднення під час теплової обробки. Упродовж 15 хвилин прогріву в 
дослідних зразках м’якого тіла молюсків роду Anodonta зниження склало 15,1 
%. Експериментально доведено, що необхідного стану кулінарної готовності 
в технології напівфабрикату варено-замороженого м’яке тіло прісноводних 
молюсків набуває через 10–15 хвилин теплової обробки основним способом у 
присутності гідромодуля. Кількість білка в молюсках прісноводних до початку 
процесу теплової обробки становив 8,17 %. Після 20 хвилин варіння основним 
способом кількість білка зменшилася на 3,1 %. Це пояснюється зневодненням 
м’якого тіла при впливі на нього високої температури. Втрата вологи через 20 
хвилин після початку процесу варіння становила – 27,7 %. В контрольних точ-
ках 10 та 15 хвилин вміст білка майже не відрізнявся та незначно зменшився на 
1,77 %. Значення показників кількості білка у цих точках складала для 10 хви-
лин – 6,3 %, та для 15 хвилин - 6,5 %. Зміна масової частки вологи та білка при 
термічній обробці нерозривно пов’язана зі зміною маси вихідної сировини по 
відношенню до напівфабрикату. Отримано оптимальний діапазону параметрів 
технологічного процесу виготовлення напівфабрикату варено-заморожено-
го з молюсків прісноводних. Розроблена технологія дозволяє зберегти високі 
органолептичні якості та структурно-механічні властивості сировини. Дана 
продукція являється значно дешевшою у порівнянні з морськими аналогами.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Érika Fabiane Furlan Physicochemical stability and market of mussels 

(Perna perna) cultivated in Ubatuba - SP, Brasil [Text] / Érika Fabiane Furlan, 
Juliana Antunes Galvão, Eduardo Oliveira Salán, Viviane Angeli Yokoyama, 
Marília Oetterer // Food Science and Technology. 2007; 27(3):516-523
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИКИДІВ,  
ЩО МІСТЯТЬ ОКСИД ВУГЛЕЦЮ Й ВУГЛЕВОДНІ

Техногенними джерелами забруднення атмосферного повітря окси-
дом вуглецю й вуглеводнями є теплоелектростанції, двигуни внутрішнього 
згоряння, підприємства хімічної, нафтохімічної й металургійної галу-
зей промисловості. Хімічні й біологічні властивості оксиду вуглецю і 
вуглеводнів, а також їх значні обсяги в газових викидах обумовлюють 
підвищену екологічну небезпеку в районі об’єктів, де вони утворюються. 
Концентрація оксиду вуглецю й вуглеводнів у викидах багатьох зазначених 
джерел не відповідає встановленим нормативам газових викидів і служить 
фактором інтенсивного погіршення екологічного стану міської атмосфери. 
Забруднений оксидом вуглецю й вуглеводнями повітря завдає значної шкоди 
фауні, флорі й здоров’ю людину. Оксид вуглецю викликає важкі токсикози 
нервової системи, порушує вуглеводний і фосфорний обміни, підвищує не-
безпека серцево-судинних захворювань. Вуглеводні менш токсичні, але вияв-
ляють негативна дія на центральну нервову систему, провокують онкологічні 
захворювання, можуть сприяти розвитку бронхіальної астми.

Ефективним методом захисту атмосферного повітря від забруднення 
викидами, що містять оксид вуглецю й вуглеводні, є впровадження перспек-
тивних безвідхідних ресурсо- і енергозберігаючих технологічних процесів, 
що дозволяють виключити або суттєво знизити викиди цих речовин в атмос-
феру. Однак впровадження даних процесів не завжди технологічно можливо 
й економічно доцільно. 

Тому проблеми зниження викидів оксиду вуглецю й вуглеводнів в ат-
мосферу повинні вирішуватися як шляхом удосконалення й інтенсифікації 
традиційних методів очищення газових викидів, так і шляхом викори-
стання альтернативних екологічно чистих методів. Одним з ефективних 
процесів знешкодження газових викидів від оксиду вуглецю й вуглеводнів є 
каталітичний метод. Жорсткість санітарних норм стану навколишнього сере-
довища змушує шукати ефективні каталізатори для знешкодження газів, що 
відходять, промислових установок і двигунів внутрішнього згоряння. 

Перспективним напрямком у цій області є розробка каталізаторів із 
заміною благородних металів на интерметаллидные з’єднання. Численні 
літературні дані  свідчать про те, що формування каталізаторів на интерме-
таллидной основі сприяє збільшенню їх каталітичної активності й термічної 
стійкості. 
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У зв’язку із цим перспективним і актуальним напрямком досліджень є 
розробка економічно ефективних і екологічно безпечних способів знешкод-
ження техногенних забруднювачів. Розв’язок цієї проблеми дозволить зни-
зити обсяг викидів оксиду вуглецю й вуглеводнів в атмосферу, захистити 
навколишнє середовище й людини, розв’язати завдання дотримання норма-
тивних показників газових викидів, установлених в Україні.

Для забезпечення якості атмосферного повітря й нормативних 
показників газових викидів, установлених в Україні, розроблені скла-
ди сумішей і технологічні режими процесів, що дозволяють створю-
вати каталізатори із заданим комплексом властивостей для конкрет-
них умов експлуатації. Для промислового використання рекомендовані 
багатокомпонентні Ni-Al каталізатори, леговані кобальтом, марганцем і 
міддю (патент України № 45154), отриманих в умовах теплового самозапа-
лювання (патент України № 63411).

У результаті проведених експериментів установлене, що підвищення 
активності интерметаллидного каталізатора відбувається в 1,3-1,4 рази. До-
даткове легування Ni-Al сплавів Co, Mn і Cu дозволяє знизити температуру 
100%-ний конверсії оксиду вуглецю й вуглеводнів на 50-80°С у порівнянні з 
вихідною системою.

На основі модифікованої моделі Марса-Ван Кревелена були отримані 
ефективні константи швидкостей реакцій і енергії активації. Доведене, 
що розроблений багатокомпонентний каталізатор має низьку ефективну 
енергію активації реакцій, а, отже, він більш ефективно окиснить оксид ву-
глецю й вуглеводні. Для реакції окиснення оксиду вуглецю на розробленому 
каталізаторі енергія активації становить Е = 37,2 кДж, що в 1,4 раз нижче 
енергії активації Ni-Аl сплавів. 

Розроблені каталізатори можуть використовуватися для знешкоджен-
ня газових викидів, що утворюються при отжиге вогнетривів, випалі й гра-
фитировании електродів, в агломераційному й коксохімічному виробницт-
вах, а також для нейтралізації вихлопних газів автотранспорту.

Розроблені каталізатори рекомендовані для впровадження в умовах 
виробництва ВАТ «Український графіт» для знешкодження, що відходять 
газових викидів, що містять оксид вуглецю й вуглеводні, від печей випа-
лу й графитирования. Дослідно-промислове випробування показало ви-
соку ефективність і довговічність запропонованих каталізаторів. Аналіз 
результатів порівняльних випробувань показав, що розроблений склад 
каталізатора має термін служби в 1,6-1,7 раз більший, ніж у відомого 
нікелевого каталізатора (акт випробувань від 21.07.2011 г.).

Таким чином, практичне впровадження розроблених каталізаторів 
дозволить забезпечити екологічну безпеку промислового виробництва, 
пов’язаного з викидами в атмосферу токсичних газоподібних відходів (на-
самперед, оксиду вуглецю).
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 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИКИДІВ,  
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Річка Оріль, довжиною 346 км, площею 1,09 млн. га.,  протікає у 
Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, ліва притока 
Дніпра.   Бере свій початок поблизу с. Єфремівки Первомайського району 
Харківської області. Долина р. Оріль добре розвинута, праві схили круті, 
високі, ліві -    низькі, пологі. Ширина долини від 2–3 км у верхів’ї,  від 16 
км до 22 км біля гирла  (смт. Перщепине). Заплава подекуди заболочена, є 
стариці шириною 3–4 км [1]. 

Система лісогосподарських заходів на водозборах передбачає госпо-
дарювання на притоках з урахуванням лісистості й розміщення лісів а та-
кож впровадження системи заходів щодо оптимізації вікової, просторової, 
породної та структури лісостанів на усіх етапах використання й відтворення 
лісів. Система, що враховує зональні, природні й економічні умови, можливі 
зміни умов лісового середовища під впливом антропогенних чинників і 
урбанізації, сприятиме повнішому й ефективнішому використанню земель 
лісового фонду, підвищенню продуктивності лісів, поліпшенню їх скла-
ду, збільшенню обсягів лісокористування при одночасному збереженні й 
посиленні водоохоронних, захисних та інших корисних властивостей лісу [2]. 

Проведення типологічного аналізу лісів на дослідному об’єкті дасть 
змогу виявити характер поширення деревних порід і формування типів лісу 
на водозборі річки Оріль, що потрібно враховувати при веденні лісового го-
сподарства за ландшафтно-водозбірним принципом.

Мета роботи є проведення лісівничо-екологічної характеристики лісів 
на водозборі річки Оріль.

Для дослідження лісівничо-екологічної характеристики лісів з бази 
даних ВО «Укрдержліспроекту» було відібрано квартали лісу, які входять 
у водозбір річки Оріль. Межі водозборів визначено за допомогою програми 
MapInfo Professional 12.5 і векторної карти України. Лісівничо-екологічний 
аналіз лісів проводили згідно методики української школи лісової типології [2, 
3].  Розподіл деревних порід за типами лісо-рослинних умов досліджувалися,  
якщо площа деревної породи становить більше 50 га.

У межах водозборів річки Оріль розташований лісовий фонд та-
ких обласних управлінь лісового і мисливського господарств (ОУЛМГ): 
Харківське (ДП «Близнюківське ЛГ», ДП «Жовтневе ЛГ», ДП «Зміївське 
ЛГ, ДП «Красноградське ЛГ») площею 12641,5 га; Полтавське (ДП «Кре-
менчуцьке ЛГ», ДП «Новосанжарське ЛГ», ДП «Полтавське ЛГ»)  пло-
щею 6494,8 га; Дніпропетровське (ДП «Дніпродзержинське ЛГ», ДП 
«Дніпропетровське ЛГ», ДП «Новомосковське ЛГ» і ПЗ «Дніпровсько-
Орільський») площею 14865,8 га.
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Загальна площа насаджень, які підпорядкуванні Держлісагенству 
України, на водозборі сягає 34,0 тис. га.  Фактична лісистість становить 3,1 %.

У структурі лісового фонду за типами лісо-рослинних умов (ТЛУ) на 
водозборі річки Оріль переважають субори (31,1 %), груди (30,4 %) і сугруди 
(26,9 %). Частка борів становить 11,6 %.  

Розподіл типів лісорослинних умов за ОУМЛГ: у Дніпропетровському 
переважають субори (42,7 %), сугруди (28,1 %), частка борів (17,3 %) і грудів 
(11,9 %) становить 29,2 %;  у Харківському  переважають груди (48,4 %), су-
бори (27,9 %), трохи менше сугруди (19,2 %), частка борів лише 4,5%; у Пол-
тавському переважають сугруди (39,3 %) та груди (37,5 %), співвідношення 
борів і суборів майже однакове і становить 12,6 % і 10,7%. 

Лісовий фонд водозборів річки Оріль характеризується великою 
різноманітністю типів лісу, що охоплюють майже всю едафічну сітку Є.В. 
Алексєєва – П.С. Погребняка. В кожній групі типів лісо-рослинних умов 
лісовпорядниками виділено різну кількість типів лісу: бори – 4 шт., субори 
– 10 шт., сугруди – 27 шт. та груди – 21 шт. Загалом виділено 62 типи лісу, у 
тому числі за гігротопами: дуже сухих – 3 шт., сухих – 11 шт., свіжих – 19 шт., 
вологих – 17 шт., сирих – 8 шт., мокрих – 4 шт. 

Загалом на водозборі річки Оріль виділено 45 видів деревних порід, 
з них у борах – 16 шт., суборах – 30 шт., сугрудах – 41 шт., грудах – 29 шт. 
Така різна кількість видів деревних порід пояснюється родючістю і вологістю 
ґрунтів і особливостями біологічного виду деревних порід.

На водозборі річки Оріль найбільші площі займають такі види дерев-
них порід як: сосна звичайна – 15300,4 га (45,0 % від загальної площі вкритої 
лісовою рослинністю ділянок, дуб звичайний – 8526,0 га (25,1 %), біла 
акація – 3176,3 га (9,3 %), тополя чорна – 1734,1 га (5,1 %), вільха чорна – 1091,8 
га (3,2 %), ясен звичайний – 562,5 га (1,7 %), клен гостролистий – 568,6 га (1,7 
%), тополя канадська - 405,0 га (1,2 %), ясен звичайний – 367,0 га (1,1 %), сосна 
кримська – 343,8 га (1,0 %), інші породи становлять менше 1,0 % від загальної 
площі вкритої лісовою рослинністю ділянок. 

Найбільшу площу на водозборі річки Оріль становлять такі типи лісу: 
свіжа кленово-липова діброва – 5786,4 га (17,0 % від загальної площі вкритої 
лісовою рослинністю), свіжий дубово-сосновий субiр – 5132,1 га (15,1 %), 
свіжий липово-дубово-сосновий сугруд – 2455,9 га, (7,2%), свіжий сосновий 
бір – 2417,6 га (7,1 %), сухий дубово-сосновий субiр – 2408,6 га (7,1 %), су-
хий сугруд галогенний варіант –1693,8 га (5,0 %), волога заплавна берестово-
пакленова дiброва – 1044,4 га (3,1 %), суха кленово-липова діброва – 1006,3 
га (3,0 %), сухий сосновий бір – 1494,6 га (4,4 %), свіжий субір галогенний 
варіант – 1120,6 га (3,3 %), свіжий сугруд галогенний варіант – 833,0 га (2,4 %)  
сухий субір галогенний варіант – 817,4 га (2,4 %), cвiжа заплавна берестово-
пакленова дiброва – 798,4 га (2,3 %), cвiжа еродована судiброва – 608,2 га (1,8 
%), вологий заплавний тополевий субір – 544,3 га (1,6 %), суха еродована чор-
нокленова судiброва – 451,3 га (1,3 %), свіжий заплавний тополевий сугруд – 
369,0 га (1,1%), мокрий чорновiльховий сугруд – 351,9 га (1,0 %), інші типи лісу 
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становлять менше 1,0 % від загальної площі вкритої лісовою рослинністю 
ділянок. На водозборі річки Оріль лісовпорядниками визначено 62 типів лісу. 
В автора при аналізі типів лісу виникло багато запитань щодо їх назв.  Тому 
потрібно науковцям і лісовпорядникам у найближчий термін обговорити ці 
дуже важливі лісівничі питання щодо критеріїв, способів та індикаторів для 
визначення типів лісу за природними зонами. 

Водозбір річки Оріль знаходиться на території таких обласних 
управлінь лісового і мисливського господарств (ОУЛМГ), площа яких стано-
вить: Харківського – 12641,5 га, Полтавського – 6494,8 га, Дніпропетровського 
– 14865,8 га. Площа лісів лісового фонду дослідного об’єкта  складає  34002,1 
га. 

На водозборі річки Оріль домінують такі типи лісу, як: свіжа клено-
во-липова діброва – 17,0 %, свіжий дубово-сосновий субiр – 15,1 %, свіжий 
липово-дубово-сосновий сугруд – 7,2 %, свіжий сосновий бір – 7,1 %, су-
хий дубово-сосновий субiр – 7,1 %, сухий сугруд галогенний варіант – 5,0 
%, інші типи лісу представлені менше 3,5 % від загальної площі вкритою 
лісовою рослинністю ділянок. При організації, плануванні та проведенні 
лісогосподарських заходів на водозборі річки Оріль потрібно врахувати таку 
велику кількість типів лісу.
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ЩОДО ВРАХУВАННЯ ПРИРОДНОЇ СКЛАДОВОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕ-

ВИХ ВОД УКРАЇНИ
При проведенні оцінку якості поверхневих вод виникає проблема 

необхідності врахування регіональних особливостей формування якості 
поверхневих вод. Цю проблему можливо вирішити шляхом врахування 
природної складової мінералізації.

У Методиці [1] при розрахунку інтегрального індексу це можливо 
зробити при розрахунку хімічного підіндексу. Залежність просторового 
розподілу показників даного індексу запропоновано враховувати за допомо-
гою картосхем гідрохімічного районування та відповідних розрахункових 
таблиць та картосхеми, які наведені у роботі [2].

Визначені за цими ознаками класи і категорії якості вод характеризу-
ють природний стан, а також ступінь антропогенного забруднення поверхне-
вих вод суші та естуаріїв України. 

На базі відомчих даних Харківського регіонального управління во-
дними ресурсами було сформовано базу даних та була проведена екологічна 
оцінка якості поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець у межах 
Харківської області. Розраховані загальні екологічні індекси (Іе), хімічний 
індекс (Іх) є складовою Іе, а, в свою чергу, індекс показників сольового скла-
ду (ІС) є  складовою Іх.

Значення показників хімічного індексу (ІХ) за середніми значеннями 
показників (рис.1) свідчать, що води досліджуваних ділянок басейну річки 
Сіверський Донець у межах Харківської області в цілому відносяться до ІІ 
та ІІІ класів якості вод і оцінюються як „добрі” та „задовільні” за станом, 
„чисті” та „забруднені” за ступенем чистоти (забрудненості). За середніми 
з найгірших величин води відносяться до ІІІ та IV класів якості вод і 
оцінюються як „задовільні” та „погані” за станом, та „забруднені” та „брудні” 
за ступенем чистоти (забрудненості). 

Значення індексу показників сольового складу (ІС) – за середніми зна-
ченнями показників коливались в межах ІІ класу „добрі” за станом, „чисті” 
за ступенем чистоти (забрудненості) майже на всіх досліджених ділянках ба-
сейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області. Особливістю 
територіального розподілу показників сольового складу води є чітка 
гідрохімічна зональність їх з півночі на південь, яка визначається фізико-
географічними умовами.

Величини сольового індексу (Іс) не перевищували 3 категорії практич-
но на всіх досліджених ділянках. Це дає можливість стверджувати, що ви-
користання районування дозволяє можливість більш коректно відображати 
екологічний стан завдяки врахуванню природної складової мінералізації. 
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Рис. 1 – Просторовий розподіл якості поверхневих вод за середніми  
значеннями хімічного підіндексу (Іх) та його складових (ІС, ІТС, ІТ)

Таким чином, використання гідрохімічного районування можли-
ве врахування регіональних особливостей формування якості поверх-
невих вод України, зокрема басейну річки Сіверський Донець у межах 
Харківської області.
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Визначені за цими ознаками класи і категорії якості вод характеризують 
природний стан, а також ступінь антропогенного забруднення поверхневих вод 
суші та естуаріїв України.  

На базі відомчих даних Харківського регіонального управління водними 
ресурсами було сформовано базу даних та була проведена екологічна оцінка 
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складовою Іе, а, в свою чергу, індекс показників сольового складу (ІС) є  
складовою Іх. 

Значення показників хімічного індексу (ІХ) за середніми значеннями 
показників (рис.1) свідчать, що води досліджуваних ділянок басейну річки 
Сіверський Донець у межах Харківської області в цілому відносяться до ІІ та ІІІ 
класів якості вод і оцінюються як „добрі” та „задовільні” за станом, „чисті” та 
„забруднені” за ступенем чистоти (забрудненості). За середніми з найгірших 
величин води відносяться до ІІІ та IV класів якості вод і оцінюються як 
„задовільні” та „погані” за станом, та „забруднені” та „брудні” за ступенем 
чистоти (забрудненості).  

Значення індексу показників сольового складу (ІС) – за середніми 
значеннями показників коливались в межах ІІ класу „добрі” за станом, „чисті” за 
ступенем чистоти (забрудненості) майже на всіх досліджених ділянках басейну 
річки Сіверський Донець в межах Харківської області. Особливістю 
територіального розподілу показників сольового складу води є чітка 
гідрохімічна зональність їх з півночі на південь, яка визначається фізико-
географічними умовами. 

Величини сольового індексу (Іс) не перевищували 3 категорії практично на 
всіх досліджених ділянках. Це дає можливість стверджувати, що використання 
районування дозволяє можливість більш коректно відображати екологічний стан 
завдяки врахуванню природної складової мінералізації.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ядерно-физические методы анализа (ЯФМА)  давно заняли доминиру-

ющее положение при решении широкого круга аналитических задач, удов-
летворяя их многим специфическим требованиям. В последние десятилетия 
развитие ядерных и компьютерных технологий позволило так же применять 
ЯФМ при исследовании объектов окружающей среды, определение состава 
которых традиционными методами часто является затруднительным.

 В Национальном научном центре «Харьковский физико-технический 
институт» (ННЦ ХФТИ) разработан и создан аналитический ядерно-физи-
ческий комплекс (АЯФК) «Сокол», который представляет собой малогаба-
ритный электростатический ускоритель и позволяет совместно использовать 
несколько ЯФ методов. Данный комплекс разработан для изучения таких ма-
териаловедческих процессов как окисление, диффузия,  местоположения ато-
мов примесей в решетке, поверхностных реакций и т.д.  Однако за последние 
10 лет круг задач, решаемый комплексом, значительно расширен и здесь так 
же проводятся работы требующие определения элементного и изотопного со-
става различных объектов окружающей среды.

Целью данной публикации является краткий обзор ряда исследований 
объектов живой и неживой природы проведенных ядерно-физическими ме-
тодами в ННЦ ХФТИ.

ЯФМ анализа вещества основаны на взаимодействии пучка возбужда-
ющего излучения (ионы, нейтроны, гамма кванты) с атомами и ядрами ато-
мов элементов исследуемого вещества и регистрации вторичных излучений, 
возникающих в процессе этого взаимодействия. ЯФМА делятся на активаци-
онные (регистрируется излучение радионуклидов,  когда процесс облучения 
завершен) и мгновенные методы (процесс облучения и регистрации вторич-
ных излучений происходит одновременно). Их разновидности в свою очередь 
определяются как типом возбуждающего излучения, так и типом вторичного 
излучения и способом его регистрации. 

Работа АЯФК «Сокол» основана на использовании мгновенных мето-
дов анализа. Он позволяет получать  пучки ускоренных ионов Н+, С+, N+, О+ и 
пучки ионов инертных газов с энергией 0,2... 1,8 МэВ, после облучения ими об-
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разца происходит образование заряженных частиц, рентгеновского и гамма из-
лучений, которые транспортируются по пяти разным каналам, где и регистри-
руются. Таким образом, комплекс служит базой, объединяющей несколько 
ЯФМ в одной экспериментальной установке. Эти методы обладают взаимодо-
полняющими возможностями, что позволяет при совместном использовании 
значительно расширить их аналитический потенциал и универсальность.

Общие характеристики установки представлены в табл.1.
Таблица 1 – Общая характеристика АЯФК «СОКОЛ»

Обработка полученных спектров проводится при помощи компьютер-
ных программ рекомендованных МАГАТЕ и программного обеспечения раз-
работанного и созданного в ННЦ ХФТИ.

Работы, проводимые в ННЦ ХФТИ при помощи описанной установки, 
в основном направлены на анализ и обеспечение экологической безопасности 
различных элементов ядерного топливного цикла (ЯТЦ) Украины. Их реа-
лизация требовала проведения анализа большого количества разнообразных 
объектов живой и неживой природы. Далее представлены примеры некото-
рых из проведенных работ (табл.2.).

Таблица 2 – Перечень работ
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используемого метода), Å  
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Таблица 2 – Перечень работ 
№ 
п/п Цель Анализируемый 

объект Основные результаты 
1 2 2 4 

1 

Исследование 
загрязнения почв в 
зоне воздействия 
ядерного центра 

(ННЦ ХФТИ) и его 
воздействия на ОС и 
здоровье населения. 

Почвы; годовые 
кольца деревьев. 

Пространственное распреде-
ление загрязнения почв; 

динамика поступления загряз-
няющих веществ; гигиеничес-

кая оценка состояния почв; 
риски для здоровья населения; 

анализ зависимости 
фактической и расчетной 

заболеваемости населения от 
загрязнения почв. 

2 

Исследование биоло-
гических субстратов 
людей работающих 
на вредных произ-
водствах и в нор-

мальных условиях. 

Волосы; кровь. 

Идентифицированы отличия в 
состоянии здоровья испы-

туемых, исходя из различий в 
микроэлементном составе 

биосубстратов. 

 
3 

 
Определение состава 

отходов атомно-
промышленного 

комплекса Украины. 

 
Отходы ГК 

«УкрГО «Радон»; 
отходы, имитиру-
ющие силикатную 
матрицу лавопо-

добных горючесо-
держащих матери-
алов (ЛПГС) 4-го 

блока ЧАЭС; 
отходы ГП 

«ВостГОК»; отхо-
ды ПО «ПХЗ»; 

отходы «ВГМК». 

 
Элементный и изотопный 

состав отходов. 

4 Исследование потен-
циальной опасности 
газо-фторидной пе-
реработки (ГФП) 
отходов ЯТЦ. 

Воздух рабочей 
зоны при разных 
условиях работы 
перерабатывающей 
установки; 
образовавшиеся 
после процесса 
фторирования 
твердые отходы. 

Перечень приоритетных 
загрязняющих веществ; 
гигиеническая оценка воздуха 
рабочей зоны; класс 
опасности образующихся 
отходов; риски для здоровья 
населения при постоянном 
или временном пребывании на 
территории размещения 
отходов ГФ переработки. 

Разработанный и созданный в ННЦ ХФТИ аналитический ядерно-
физический комплекс «Сокол» позволяет решать уникальные аналитические 
задачи, определяя за одно измерение более 30ти элементов в широком диапазоне 
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держащих матери-
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«ВГМК». 

 
Элементный и изотопный 
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4 

Исследование потен-
циальной опасности 
газо-фторидной пе-
реработки (ГФП) 

отходов ЯТЦ. 

Воздух рабочей 
зоны при разных 
условиях работы 

перерабатывающей 
установки; 

образовавшиеся 
после процесса 
фторирования 

твердые отходы. 

Перечень приоритетных 
загрязняющих веществ; 

гигиеническая оценка воздуха 
рабочей зоны; класс 

опасности образующихся 
отходов; риски для здоровья 
населения при постоянном 

или временном пребывании на 
территории размещения 

отходов ГФ переработки. 
Разработанный и созданный в ННЦ ХФТИ аналитический ядерно-

физический комплекс «Сокол» позволяет решать уникальные аналитические 
Разработанный и созданный в ННЦ ХФТИ аналитический ядерно-фи-

зический комплекс «Сокол» позволяет решать уникальные аналитические 
задачи, определяя за одно измерение более 30ти элементов в широком диа-
пазоне концентраций c высокой точностью. Его использование в рутинном 
инструментальном режиме по стоимостным характеристикам не уступает 
ведущим аналитическим методам. Данный комплекс с успехом может быть 
применен для анализа объектов живой и неживой природы различного про-
исхождения, находящихся в различном агрегатном состоянии, что, безуслов-
но, может представлять интерес для решения широкого круга аналитических  
задач и в агропромышленном комплексе, и в животноводчестве, и при раз-
работке пищевых технологий.
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ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНИХ БІОПРЕПАРАТІВ 
НА РІСТ І РОЗВИТОК SOYA BEANS

У сучасному аграрному виробництві основним фактором підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур є освоєння та впровадження су-
часних інтенсивних технологій вирощування, які запроваджені в передових 
країнах світу та господарствах України [1].

Проблеми екологічного плану, що загострилися сьогодні, примушу-
ють активізувати пошук шляхів їх вирішення. Перспективною і єдино вірною 
для України є орієнтація сільського господарства на біологічне землеробство, 
яке передбачає економію енергії, забезпечення круговороту речовин, збере-
ження родючості ґрунту, підвищення якості продуктів харчування і умов 
життя людей [3].

Невід’ємною складовою сучасних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур є застосування мікродобрив [1].

Разом з мінеральними та органічними добривами в сільському 
господарстві багатьох країн широко застосовуються бактеріальні препарати. 
З бактеріальними добривами в ґрунт вносять не тільки поживні речовини, а 
й відповідні види ґрунтових організмів, які беруть участь в симбіотичній або 
асоціативній азотфіксації і покращують умови росту рослин [4].

Найбільшого поширення в останні роки набули препарати (Гумат, Ри-
золайн, Бацилін, Ліпосам) на основі азотфіксувальних бактерій. Діазотрофи 
інтродуковані в кореневу зону сільськогосподарських культур, здатні за-
безпечувати рослини біологічним азотом, який не забруднює довкілля, 
оскільки його надходження регулюється потребами рослинно-бактеріальних 
асоціацій і симбіозів, підсилювати розвиток кореневої системи і поліпшувати 
живлення рослин завдяки підвищенню коефіцієнтів використання поживних 
речовин ґрунту [2].

Використання азотфіксаторів забезпечує прискорення формування 
вторинної кореневої системи, що значно покращує водний режим в умовах по-
сухи; підвищення стійкості рослин до хвороб за рахунок покращення загаль-
ного імунного стану та збільшення речовин фунгіцидної та фунгістатичної 
дії, збільшення адсорбуючої здатності коріння і продуктивності фотосинте-
зу забезпечує покращення використання рослинами елементів живлення із 
мінеральних добрив на 25-35%, що дає змогу відмовитися від частини добрив 
без зниження урожаю [1].

Позитивна дія бактерій Azotobakter на рослини зумовлена здатністю 
цього мікроорганізму фіксувати атмосферний азот, продукувати біологічні 
сполуки (фітогормони, вітаміни, амінокислоти), антимікробною властивістю 
до фітопатогенів [5].

Препарати виготовлені на основі азотфіксуючих бактерій мають 
багатофункціональний вплив на розвиток і формування рослин. Вони за-
безпечують збільшення польової схожості рослин та енергії проростання 
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насіння, сприяють формуванню добре розвиненої кореневої системи, по-
силенню процесу фотосинтезу у рослин. Фізіологічно-активні речови-
ни активізують формування генеративних органів, що суттєво впливає на 
насіннєву продуктивність культур [1].

Бактеріальні препарати застосовують для передпосівного обробітку 
насіння зернових, зернобобових культур та бобових трав і овочів. Виготов-
ляються вони окремо для кожного виду сільськогосподарської культури [1].

Для кращого прилипання бактеріальних препаратів використовують 
клей КМЦ, мелясу або біоприлиплювач Ліпосам. 

Біоприлиплювач Ліпосам вноситься в бакову суміш разом із 
біокомплексом і сприяє закріпленню корисних мікроорганізмів на насінні. 
Ліпосам – це природний біополімер, слиз бактерії, завдяки якому утворюється 
водоутримуюча молекулярна решітка. 

Мікроорганізми, що входять до складу бактеріальних добрив, 
фіксують молекулярний азот, живлять рослину фосфором, сприяють розчи-
ненню та засвоєнню калію та інших мікро- та мікроелементів, зміцнюють 
імунну систему рослин [1]. 

Таким чином, застосування бактеріальних біопрепаратів є перспек-
тивним прийомом покращення кореневого живлення рослин, забезпечує 
покращення умов проростання, росту та розвитку рослин, підвищує їх 
урожайність. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КИСЛОМОЛОЧНИХ СИРІВ

Концентрованим молочно-білковим продуктом є кисломолочний сир. 
Його отримують із незбираного, нормалізованого або знежиреного пастери-
зованого молока шляхом сквашування закваскою, приготованої на чистих 
культурах молочнокислих бактерій, та відділенням сироватки від згустку, 
один із найцінніших молочних продуктів і продуктів харчування взагалі. 
Він вміщує всі ті ж амінокислоти, що входять до складу молока, тільки вміст 
їх більший у 6-7 разів, ніж у молоці. У кисломолочному сирі значно більший 
вміст мінеральних речовин, ніж в молоці та менше лактози. Особливого зна-
чення надається кисломолочним сирам в харчуванні дорослих і дітей, які 
проживають в умовах хронічної дії малих доз радіації [1].

Серед усіх показників якості для споживання кисломолочних сирів 
найважливішими є їх смак і запах. Специфічний кисломолочний смак і аро-
мат кисломолочних сирів зумовлений утворенням ароматичних речовин при 
тепловій обробці молока, а також їх нагромадження у процесі життєдіяльності 
мікроорганізмів заквасок, формування типового смаку і запаху кисломолоч-
них продуктів і заквасок, проходить, головним чином, в період сквашуван-
ня, дозрівання і зберігання готових продуктів. Таким чином, вираженість їх 
запаху визначається складом і кількістю бактеріальних заквасок, режимом 
технологічного процесу і зберігання [2]. 

Перспективним для виробництва сиру кисломолочного є використання 
високотехнологічних ліній, укомплектованих сепараторами для відділення 
сироватки від білкового згустку. Особливості технології це отримання 
білкової основи, кислотно-сичужна коагуляція білків, можливість отримання 
сиру кисломолочного термізованого. В цій технології термізацією називають 
теплову обробку сквашеного молока перед сепаруванням (рекомендована 
температура - 55...60 °С, витримка до 3 хв.). На лінії здійснюється виробницт-
во сиру кисломолочного м’якого дієтичного, м’якого дієтичного плодово-
ягідного знежиреного або нормалізованого по жиру. Продукція, одержана 
на такій лінії, відповідає сучасним вимогам якості, особливо з точки зору 
подовження терміну зберігання. Без додавання будь-яких консервантів при 
сучасній технології і способах фасування, що передбачені в лініях, термін 
зберігання готового продукту подовжується до 7 діб при температурі 4±2 °С, 
а при термізації білкового згустку - до 21 доби [2].

Виробництво здійснюється у такій послідовності: підігрів і сепаруван-
ня молока; пастеризація, охолодження та зберігання вершків; пастеризація 
знежиреного молока і його охолодження до температури заквашування; за-
квашування, перемішування, сквашування з кінцевим перемішуванням, 
підігрів і охолодження сквашеного згустку, сепарування, охолодження сиру 
кисломолочного знежиреного; у разі потреби - змішування з вершками або 
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плодово-ягідними наповнювачами за рецептурами [2].
Метою роботи є дослідити показники якості кисломолочних сирів 

різних виробників.
Для досліджень нами було обрано три види кисломолочних сирів 

23% жирності – (зразок №1), сирок дитячий (зразок №2) та сирок солодкий з 
ваніліном (зразок №3). Крім органолептичних показників продукту оцінювали 
упаковку та маркування у двох видах кисломолочних сирів, а саме: у фользі 
та підпергаменті – (зразок №1), а також пергаменті – (зразок №2) та (зразок 
№3). Кожен вид упаковки має свої переваги. За упаковку оцінку «відмінно» 
одержав тільки (зразок №1) у фольговій упаковці та підпергаменті. Упаковка 
інших зразків оцінена на «добре» з наступними зауваженнями: упаковка при 
зберіганні стає липкою та не зберігає форму сиру.

Яскраво і гарно оформлена етикетка, безумовно, привертає увагу по-
купця, але, насамперед вона є носієм інформації про продукт. Тому основ-
ною вимогою при оцінюванні маркування продукції в наших дослідженнях є 
наявність повної інформації, причому викладеної в доступній для звичайно-
го споживача формі. Таким чином, зразок №1 отримав оцінку «відмінно» за 
маркування, а зразки №2 та №3 отримали оцінки «добре», у них на упаковці 
зазначено «сирок», що не вказує на приналежність продукту до кисломолоч-
них сирів, а також відсутня інформація про масову частку вітамінів, білків, 
жирів.

Органолептична оцінка є важливим і найчастіше визначальним показ-
ником для харчових продуктів. Якщо продукт має яскраву, багатообіцяючу 
етикетку, є шанс, що споживач купить його. Але якщо продукт виявиться 
несмачним, то другий раз його точно не придбають. Органолептична оцінка 
включала оцінювання за зовнішнім виглядом і консистенцією продукту, ко-
льором, смаком і запахом. Кисломолочний сир представляв собою м’яку, маз-
ку масу з незначним виділенням сироватки. Колір кисломолочного сиру був 
білий з кремовим відтінком, рівномірний по всій масі. Запах та смак кисломо-
лочного сиру – кисломолочні, без сторонніх запахів та присмаків. За резуль-
татами органолептичних досліджень кисломолочних сирів, отримали оцінку 
«відмінно» зразки №1 та №2, а зразок №3 – «добре» тому що смак був дещо 
кислуватий.

На підставі проведених досліджень встановлено, що зразок №1 кисломо-
лочного сиру повністю відповідав вимогам по всім дослідженим показникам.
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РЕЧОВИНАМИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Однією з екологічних проблем є надходження фармацевтичних речовин 
(ФР) до водних об’єктів (ВО) зі стічними водами. Актуальність даної проблеми 
обумовлена тим, що стійкі до біодеградації ФР (диклофенак, бета-естрадіол, 
атенолол та ін.), які потрапляють зі стічними водами лікарень до каналізаційної 
мережі та разом із загальним потоком міських стічних вод надходять до ВО, 
приймачів міських стічних вод, накопичуються у донних відкладеннях, у 
флорі та фауні водних об’єктів і тим самим значно погіршують стан водних 
екосистем. В той же час в Україні, на відміну від європейських країн, на 
сьогоднішній день відсутні нормативи допустимого вмісту у природній воді 
фармацевтичних речовини, які згідно Директиви Європейського Парламенту 
та Ради про внесення змін до Директив 2000/60/ЄC та 2008/105/ЄC, визначені 
як пріоритетні в галузі водної політики. За цією причиною, по-перше, 
екологічними та санітарними органами не здійснюється контроль за забруд-
ненням водних об’єктів зазначеними речовинами. По-друге, для стійких до 
біодеградації ФР не встановлюються нормативи їх скиду до міської каналізації, 
а також безпосередньо до ВО. Крім того, негативний вплив на ВО та здоров’я 
населення пов’язаний з патогенною мікрофлорою, зокрема кишковою палич-
кою, яка звичайно міститься у стічних водах лікарняних установ.

Враховуючи зазначене, для очистки стічних вод від пріоритетних ФР, що 
утворюються в умовах лікарень, доцільним є проведення попередньої очистки 
та знезараження стічних вод перед їх надходженням до міської каналізації. 

Існуючі на сьогоднішній день методи очищення стічних вод від ФР 
не дозволяють у повній мірі видалити стійкі до біодеградації ФР, вони до-
сить витратні, а у деяких випадках технічно складні. Універсальним спо-
собом може стати електрохімічна деструкція ФР, яка дозволить не тільки 
підвищити безпеку господарсько-побутових стічних вод лікарень, що по-
даються на очистку на міські очисні споруди, але й покращити екологічний 
стан водних об’єктів.

Для підтвердження теоретичного обґрунтування запропонованого 
способу очищення ФР були проведені експериментальні дослідження з мо-
дельними розчинами.

Електрохімічну деструкцію проводили у відкритій циліндричній 
скляній комірці. Як джерело постійного струму застосовувався лаборатор-
ний прилад DC Power Supply model GPS-3030D. Процес здійснювали при на-
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ступних параметрах: сила струму становила 0,19–0,59 А (RuO2/Pt), напруга 
- 31,5 В (RuO2/Pt), температура розчину - 250С. 

Для забезпечення масового переносу фармацевтичної речовин до 
електродів модельні розчини безперервно перемішувались за допомо-
гою магнітної лабораторної мішалки (800 об/хв). Величину рН середовища 
вимірювали за допомогою рН-метру Jenway 3510 рН. 

У якості електродів використовували стержневий графітовий катод і дро-
тяний платиновий анод (Pt), а також пластинчастий катод з високолегованої сталі і 
титановий решітчастий анод з оксидом рутенію (RuO2). Ступінь деградації речови-
ни у досліджуваних пробах контролювали за допомогою рідинної хроматографії 
з ультрафіолетовим детектором (РХ-УФ) на приладі Shimadzu HPLC та рідинної 
хроматографії з мас-спектрометром (РХ-МС) типу LC-MS Waters QTOF Xevo G2, 
Waters Acquity UPLC. Хромато-мас-спектрометричні дослідження виконували 
на базі кафедри природних наук Школи освіти та навколишнього середовища 
Кристіанстадського університету (м. Крістіанстад, Швеція).

У якості методу контролю активності життєдіяльності біотестової 
культури  Escherichia coli використовували модифіковану методику визна-
чення дегідрогеназної активності, яку застосовують при технологічному 
контролі роботи аеротенків біологічних очисних споруд.

Одержані експериментальні дані по деструкції речовин з використан-
ням аноду з RuO2 свідчать про те, що процес руйнування фармацевтичних 
речовин проходив на ньому більш ефективно, ніж на платиновому. Чотири 
речовини були зруйновані вже після першої хвилини від початку процесу. 
Тільки для найбільш стійкої молекули протизапального препарату диклофе-
наку деструкція тривала біля 5 хв. 

Крім того, за допомогою математичного моделювання був досліджений 
вплив міських стічних вод, що містять диклофенак та бета-естрадіол, на стан 
р. Лопань (м. Харків). Результат розрахунку наведений в табл. 1.

Таблиця 1 – Розрахункові концентрації ФР у р. Лопань

Як видно з табл. 1, при епідемічній ситуації розрахункові концентрації 
диклофенаку та бета-естрадіолу у воді р. Лопань при відсутності очистки 
від ФР перевищують нормативи: для диклофенака – у 3,6 разів, для бета-
естрадіолу – у 3,8. За впровадженням методу електрохімічної деструкції у 
лікарнях міста концентрації обох ФР знижуються до безпечного рівня.

Таким чином, впровадження розробленого метода попередньої очист-
ки стічних вод від ФР забезпечить задовільний екологічний стан водних 
об’єктів – приймачів стічних вод від лікарень.
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Таблиця 1 – Розрахункові концентрації ФР у р. Лопань 
 

Назва ФР 

Концентрація ФР 
до 

впровадження 
процесу 

деструкції, г/л 

Концентрація ФР 
після 

впровадження 
процесу 

деструкції, г/л 

Норматив 
концентрації ФР 
згідно зі змінами 

Директиви 
2000/60/EC, г/л 

Диклофенак 3,6·10-7 0,7·10-7 1·10-7 
Бета-естрадіол 15,52·10-10 3,1·10-10 4·10-10 

 
Як видно з табл. 1, при епідемічній ситуації розрахункові концентрації 

диклофенаку та бета-естрадіолу у воді р. Лопань при відсутності очистки від ФР 
перевищують нормативи: для диклофенака – у 3,6 разів, для бета-естрадіолу – у 
3,8. За впровадженням методу електрохімічної деструкції у лікарнях міста 
концентрації обох ФР знижуються до безпечного рівня. 
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ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ 
РЕЧОВИНАМИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Виробництво продуктів профілактичного і лікувально-
профілактичного призначення та створення такого асортименту молочних 
продуктів, який задовольняв би будь-який смак споживачів є актуальним 
завдання сьогодення. Оскільки відомо, що з молоком і молочними продук-
тами людина отримує не менше третини усіх поживних речовин, спожива-
них з їжею.

Організація виробництва цих продуктів можлива на діючих мо-
лочних заводах на ординарному устаткуванні. Наявна проблема дефіциту 
натуральної сировини може бути розв’язана за рахунок максимального ви-
користання вторинних продуктів переробки молока (знежиреного молока, 
маслянки, сироватки і інших).

Одним з найбільш цінних таких продуктів є молочна сироватка. Ос-
новна цінність цього вторинного продукту молочної промисловості в його 
безпечному виробництві і багатому компонентному складі. У сироватку 
переходить більше 50 % сухих речовин молока, завдяки чому вона має ви-
соку харчову і біологічну цінність. Продукти на основі молочної сироват-
ки з натуральними інгредієнтами підвищують опірність організму людини 
до різних захворювань Практично невичерпні можливості комбінування 
молочної сироватки з різними інгредієнтами, переважно рослинними, в 
якості яких запропоновано використати фруктово- ягідні соки, екстрак-
ти, сиропи і пюре, овочеві соки і пюре, екстракти та сиропи на основі 
лікарських трав тощо. Привабливими для споживання є продукти з сиро-
ватки драглеподібної консистенції, що досягається використанням желати-
ну, крахмалю, пектину та інших компонентів. Додаткової функціональності 
продуктам надають фруктово-ягідні сиропи, водно-спиртові екстракти 
трав та плодів, пшеничні і житні висівки, зародки пшениці, борошно різних 
зернових культур та насіння.

Таким чином, молочна сироватка і компоненти, що входять до її скла-
ду, є цінною сировиною для отримання широкої гамми харчових продуктів з 
високою біологічною цінністю і добавок до їжі функціонального призначення.
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ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН В РЕГІОНАХ РИСОСІЯННЯ

Господарська діяльність на території водозбору є прямою або побічною 
загрозою несприятливої дії на водний об’єкт. На формування складу по-
верхневих вод басейну водного об’єкту чинять вплив антропогенні факто-
ри, що призводить до надходження до водних об’єктів хімічних речовин з 
промисловими, сільськогосподарськими та комунальними стічними во-
дами. Сільське господарство виходить на одне з перших місць серед видів 
господарської діяльності людини щодо впливу на якість природних вод. Доля 
сільгоспвиробництва в забрудненні водних об’єктів може складати до 30 %.

Ймовірність забруднення водних об’єктів при зрошені пов’язана, в 
першу чергу, з прийомом великих сконцентрованих об’ємів зворотних вод, 
а також з агротехнічними особливостями вирощування сільгоспкультур. 
Особливо це актуально в зоні рисосіяння, розташованій на півдні України. 
Незважаючи на відносно невелику площу рисосіяння у порівнянні з пло-
щею зрошувальних систем, рисові зрошувальні системи складають найви-
щу екологічну небезпеку. Вони характеризуються великими об’ємами водо-
споживання. Зрошувальні норми сягають 30 тис. м3/га. За різними даними 
з рисових зрошувальних систем  скидається від 30 до 70 % об’єму води, яка 
надходить на поля. До того ж, скид колекторно-дренажних вод відбувається 
безпосередньо до заток Чорного моря. Відведення зворотних вод з рисових 
зрошувальних систем відбувається на протязі всього вегетаційного сезону з 
кінця квітня до початку жовтня. Застосування на рисових зрошувальних си-
стемах мінеральних добрив та пестицидів приводить до забруднення поверх-
невих та підземних вод, порушуючи їх гідрохімічний  та гідробіологічний 
режим. При цьому особливу небезпеку для навколишнього середовища ста-
новлять пестициди, якими обробляють більше 90 % посівів рису.

Пошук шляхів попередження небажаних наслідків застосування 
пестицидів неможливий без детального вивчення процесів міграції цих ре-
човин в умовах зрошувальних систем. Процеси міграції пестицидів визнача-
ються певними факторами.

В результаті проведення багаторічних натурних досліджень та модель-
них експериментів в умовах рисових зрошувальних систем розроблено ряд 
спеціальних водоохоронних заходів щодо попередження забруднення колек-
торно-дренажних вод гербіцидами і знезараження дренажних вод, які сфор-
мувалися, в межах зрошувальної системи. Більшість із цих заходів засновані 
на регулюванні інтенсивності виявлення природних факторів, які визнача-
ють швидкість детоксикації гербіцидних препаратів в системі ґрунт – вода 
рисових чеків.

Різноманітність ґрунтово-меліоративних умов районів рисосіяння не 
дозволяє обмежитись якимось універсальним прийомом, який би дозволив 
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попередити забруднення водних об’єктів пестицидами. Тому слід застосову-
вати комплекс природоохоронних заходів, який включає попереджувальні 
заходи організаційно-господарського характеру, агротехнічні та інженерно-
меліоративні.

Серед попереджувальних заходів організаційно-господарських  основ-
ними є: реконструкція старих рисових карт, чеків, чітке виконання інструкцій 
та рекомендацій, які регламентують правила зберігання, транспортування та 
внесення пестицидів.

Система агротехнічних заходів повинна виключати нераціональне і 
недоцільне застосування гербіцидів. 

Результати наших досліджень щодо нормування якісного і кількісного 
складу колекторно-дренажних вод рисових систем свідчать про зменшення 
об’ємів скидних вод і покращення їх якості, що зменшує антропогенне на-
вантаження на затоки Чорного моря. Нормування дренажно-скидних вод 
поставило перед аграріями завдання розробки нової технології вирощу-
вання рису з урахуванням вимог охорони довкілля. Крім того, спільними 
зусиллями аграріїв та екологів оптимізований режим водокористування, 
який передбачає встановлення нової зрошувальної норми рису 18 000 м3/га 
(базова норма 24600 м3/га) і зменшення об’ємів водовідведення, що сприяє 
підвищенню екологічної безпеки рисових систем.

В якості інженерно-меліоративних заходів використовується ряд 
прийомів та способів локалізації і детоксикації гербіцидів в межах рисової 
зрошувальної системи.

За наявності умов облаштовують акумулюючі ємкості, шляхом 
відсікання частини водного об’єкта, в пониззях, в старих ставках, озерах. 
Ефективність даного заходу перевірена в умовах Херсонської області. Аку-
мулююча ємкість тут є озеро, площа якого складає 128,3 га, середня  гли-
бина 1,5 м. В це «озеро» надходить вода з рисових чеків двох рисових зро-
шувальних систем. Після витримування в «озері» скидна вода відводиться 
до Каржинської затоки Чорного моря. Концентрація гербіцидів (пропанид, 
сатурн) у воді скидного колектора сягала 16–34 мкг/дм3, а у воді каналу, який 
відводить колекторно-дренажні води до Каржинської затоки Чорного моря, 
гербіциди не виявлені протягом всього вегетаційного сезону.

Для оцінки ефективності водоохоронної ролі зворотного використан-
ня дренажних вод розрахований баланс ордраму на масиві 190 га. Загальний 
винос гербіциду за період вегетації становив 1,28 % від внесеної кількості. 
Величина виносу ордраму в умовах зворотного зрошення набагато нижча 
величин, отриманих при оцінці виносу гербіциду на дослідних чеках при 
чіткому виконанні рекомендованого водного режиму (відповідно  2 – 2,46 %). 
Наявність масивів зворотного та повторного використання води на рисових 
системах знижує винос гербіцидів і відповідно забруднення водних об’єктів.

Прийнятним в сучасних економічних умовах для рисових господарств 
є спосіб детоксикації гербіцидів шляхом посіву по пласту багаторічних 
трав та сидератів. Встановлено, що внесення меліорантів різко підвищило 
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біологічну активність страрозрошувального грунту: активність інтертази – в 
3 рази, дегідрогенази  – в 2–2,5 рази, протеази – в 2 рази, при цьому переважав 
вплив сидератів. Швидкість біодеградації залишкових кількостей гербіцидів 
корелювала з рівнем біологічної активності ґрунтів. В результаті збільшення 
мікробіологічної активності ґрунтів значно знижується концентрація 
токсикантів у воді шару затоплення, покращується якість зворотних вод зро-
шення і запобігається винос залишків пестицидів до водних об’єктів. Спосіб 
може бути застосований на всіх видах ґрунтів, не вимагає капітальних затрат.

Для локалізації гербіцидів в межах  рисового чеку розроблений екран, 
який складається з суглинистого прошарку товщиною 10–12 см з додаванням 
речовин гумусової природи. 

Випробування прошарку, який складається із суглинку (45–55 %) і 
води, ЛВД (8–10 %) і інших компонентів, проведено в дослідних мікрочеках 
з використанням піщаного грунту в умовах рисової зрошувальної систе-
ми. Результати дослідної перевірки свідчать про достатню ефективність 
прошарку затримувати гербіциди. Якщо в контрольних варіантах (без 
прошарку) концентрація пропаниду досягала 3,4 мг/дм3, ордраму – 3,0 мг/
дм3, то в мікрочеках з прошарком даного складу гербіциди в дренажній 
воді не виявлені.

Результати мікробіологічного аналізу свідчать про те, що ство-
рення прошарку сприяє значному підвищенню загальної чисельності 
мікроорганізмів. Так, навіть в верхньому шарі грунту над прошарком 
кількість мікроорганізмів зросла в 1,5 рази, а в прошарку в 7–10 разів у 
порівнянні з ґрунтом. Тобто висока біологічна активність прошарку сприяє 
детоксикації препаратів на протязі вегетаційного періоду.

Проведені дослідно-виробничі випробування на рисових системах 
Херсонської області підтвердили ефективність запропонованого заходу в 
умовах застосування нових гербіцидів: цитадель, сіріус, базагран та ін.

Невід’ємною і обов’язковою складовою природоохоронного комплексу 
заходів щодо підвищення екологічної безпеки рисових зрошувальних систем 
є моніторинг якості дренажно-скидних вод та морської води в районі водо-
користування.

Результати дослідження пестицидів в елементах рисових зрошуваль-
них систем і факторів, які визначають їх детоксикацію, дозволили накресли-
ти основні шляхи зменшення виносу пестицидів до колекторно-дренажної 
мережі та запобігання забрудненню водних об’єктів:

1. Оптимізація водопостачання та водовідведення.
2. Локалізація цих речовин в межах рисового чеку та інтенсифікація 

їх розкладу.
3. Знешкодження забруднених залишками гербіцидів колекторно-дре-

нажних вод.
4. Моніторинг складу і властивостей колекторно-дренажних вод та 

води водоприймача в районі скиду.
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА МОЛОЧНУ ТА 
РЕПРОДУКТИВНУ ЗДАТНІСТЬ ТВАРИН

Для підвищення продуктивності та відтворювальної здатності, а та-
кож для збереження тварин у раціонах годівлі все частіше використовують 
біологічно активні препарати. Це сприяє кращому поїданню і засвоєнню по-
живних речовин корму. Біологічно активні препарати мають стимулюючу, 
профілактичну й лікувальну дії. 

Брак білка є головною причиною низької продуктивності тварин, 
що призводить до значних перевитрат кормів на одиницю продукції. Якщо 
дефіцит білка в раціоні становить 20%, то витрати кормів збільшуються в 1,3 
раза, а продуктивність тварин знижується на 30%. Cкладаючи раціони годівлі 
тварин, слід звертати увагу на повноцінність білка, який за збалансованого 
раціону забезпечить високу продуктивність тварин і їх здоров’я. Недостатньо 
якістні корми та неповноцінність раціонів годівлі тварин сприяють зниженню 
їх молочної продуктивності та порушенню функції  органів репродукції. Саме 
тому часто народжується неповноцінний приплід, який не здатний у майбут-
ньому повністю реалізувати свій генетичний потенціал. Такий молодняк дуже 
чутливий до респіраторних і шлункових захворювань, що вказує на потребу 
впровадження у виробництво доступних методів корекції впливу негативних 
чинників, які б сприяли стабілізації обмінних процесів в організмі тварин.

Як показали дослідження, для цього слід використовувати біологічно 
активні препарати рослинного походження, особливо, які містять унікальний 
комплекс біологічно активних речовин, конче потрібний амінокислотний 
склад білків, а також повноцінний набір макро- і мікроелементів. Напри-
клад, для молодняка в кормовому білку потрібні такі амінокислоти, як лізин, 
метіонін, аргінін, лейцин, триптофан, валін та інші. Ці амінокислоти над-
ходять в організм із кормом. Замінні амінокислоти можуть синтезуватись в 
організмі з інших амінокислот (гліцин, серин, аланін, глютамінова кислота, 
тирозин та інші). В організмі тварин амінокислоти виконують різноманітні 
функції, а саме: вони є структурними елементами білків, входять до складу 
ферментів. Особливо треба звернути увагу на такі амінокислоти:

- лізин, ялий впливає на, молочну продуктивність, ріст тварин, форму-
вання кістяка, утворення сперміїв, тощо;

- триптофан нормалізує функцію репродуктивних органів, сприяє син-
тезу гемоглобіну;

- цистин бере участь у знешкодженні токсичних продуктів обміну речо-
вин, в утворенні глютатіону, інсуліну;

- метіонін сприяє росту тіла, є джерелом ментальних груп для синтезу 
холіну;

- валін потрібний для нормального функціонування нервової системи;
- аргінін бере участь в утворенні сперматозоїдів, креатину м’язів і гормону 

інсуліну. При його нестачі спостерігається пригнічення росту й розвитку тварин.
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Щоб забезпечити синтез білків в організмі, тварини повинні 
постійно споживати з кормом незамінні амінокислоти. Кількість 
амінокислот, які вони повинні одержувати, є неоднаковою і залежить від 
статі, напряму продуктивності, виду й віку тварини. У разі їх викори-
стання компенсується брак біологічно активних речовин у раціоні годівлі 
тварин, підвищується резистентність організму до несприятливих умов 
навколишнього середовища, що дає змогу ефективніше реалізовувати ге-
нетичний потенціал сільськогосподарських тварин і значно підвищувати 
їх відтворювальну здатність. 

Дослідники зазначають, що біостимулятори рослинного поход-
ження ефективні для профілактики безпліддя у тварин, вони сприяють 
збільшенню приростів молодняка і підвищенню їхнього імунітету. Наявність 
полісахаридного комплексу в складі біостимуляторів сприяє підвищенню 
резистентності організму, стійкості до стресу, стабілізації гормональних 
функцій тощо. Основний механізм дії препаратів полягає в тому, що в них 
міститься унікальний набір антиоксидантів, які прямо або побічно стимулю-
ють відповідний захист тканин організму тварини. Завдяки вмісту ненасиче-
них жирних кислот, підвищеному вмісту селену, цинку та інших компонентів 
виявляється висока ефективність їх дії на організм. 

Наші дослідження засвідчили, що в разі використання препаратів в 
окремі періоди тільності можна впливати на зародок через організм матері, 
внаслідок чого підвищується імунна система в корів і одержаних від них те-
лят. Піддослідні телята народжувались повноцінними, були жвавішими й 
майже на 30 хв раніше вставали й проявляли смоктальний рефлекс. 

Використання біостимуляторів рослинного походженя коровам 
сприяло полегшенню перебігу отелення й післяродового періоду. У корів 
спостерігали активніше виведення плоду, майже вдвічі зменшувалась 
послідова стадія. На підставі досліджень, ми вважаємо, що біостимулятори 
є цілком реальним і ефективним засобом для підвищення продуктивності 
корів і стійкості телят до респіраторних і шлунково-кишкових захворю-
ваннь, при цьому значно краще реалізується генетичний потенціал тварин за 
показниками росту, розвитку і продуктивності.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯ-
НИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА 
НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Индекс J является не только комплексным показателем воздействия 
производства продукта на ВО, поскольку учитывает факторы различной природы, 
но и интегральным, поскольку учитывает негативное воздействие в течение 
достаточно большого временного промежутка. С одной стороны, это говорит в 
пользу информационной содержательности индекса J. Однако, при этом не 
учитывается возможное повышенное воздействие на ОПС в небольшие 
промежутки времени. Последнее видится серьезным недостатком при оценке 
экологической безопасности производства. 

Выходом из ситуации может быть замена оценки воздействия по формуле (1) 
оценкой экологического риска. Индикатором риска в этом случае должен быть 
аналог величины J для периода в одни сутки: 
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де I – комплексный показатель среднесуточного воздействия производства 
продукта на состояние ВО; Мi – суточная допустимая к отведению в ВО масса і-го 
вещества, г/сут; q – суточный расход СВ, м3/сут; iC  – среднесуточная  
концентрация і-го вещества в СВ, г/м3; Т, Тфі – фактическая среднесуточная 
температура соответственно в СВ и в ВО, C. 

В качестве экологического риска целесообразно принять вероятность перехода 
величины I в следующую группу согласно табл. 1. Например, если I = 1,5, т.е. 
уровень воздействия оценивается как «хороший», то значение экологического 
риска будет определятся как 

 2 IR .      (3) 
Поскольку закон вероятностного распределения концентраций и 

температуры воды не известен, то целесообразно данную задачу решать с помощью 
непараметрических методов статистики. Например, методом Монте-Карло. 

В основе метода Монте-Карло лежит следующая математическая 
закононмерность. Если имеется некоторая случайная величина x, то ее функцию 
распределения F(x) также можно рассматривать как случайную величину. В этом 
случае независимо от закона распределения исходной величины x, величина F(x) 
распределена равномерно на отрезке [0, 1]. 

Применительно к задаче оценки экологического риска данную 
закономерность можно использовать следующим образом. Если индикатор риска I 
представить в виде функции  wII   и генерировать большое количество раз 
величину wi [0, 1], i=1÷N, то по выборке     N

i
N

i wII   можно делать вывод о 
характере распределения I. В частности, выборка  N

iI  позволяет рассчитывать 
вероятность непревышения некоторой заданной величины. 

В рассматриваемой задаче, как отмечалось выше,  индикатором риска служит 
комплексный показатель воздействия сброса СВ на ВО, выражаемый формулой (2). 
По выборке натурных наблюдений за среднесуточными концентрациями {Сi} 
можно построить эмпирическую функцию распределения F (Ci), и затем 
концентрации Сi представить как w-квантиль, т.е. как аргумент функции 
распределения при F (Ci) = w (рис.1). 
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Рисунок 1 – Представление концентрации Сi в виде w-квантили 

 
Аналогично w-квантилью можно представить температуру СВ Т. 
Таким образом, на основе ряда натурных наблюдений {Сi} и {Т} можно 

численно построить функции Сi = Ci (w) и Т = Т (w) (как вариант, в виде 
линейных сплайнов). Далее, задавая многократно равномерно распределенную 
случайную величину w [0, 1], получаем распределение комплексного 
показателя I (w). По количеству превышений I (w) > Iгр, где Iгр – граничное 
значение, начиная с которого степень воздействия на ВО переходит на более 
опасную ступень. 

Описанный подход обеспечит более достоверную оценку влияния 
загрязнения ВО сточными водами на этапе изготовления продукта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

В Украине при очистке хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод образуется большое количество осадка, который по своему составу 
является экологически опасным отходом, поскольку содержит тяжелые металлы, 
концентрации которых превышают нормативные показатели ДСТУ 7369:2013 (в 
случае поступления неочищенных сточных вод металлургических, химических, 
машиностроительных и других предприятий) и характеризуется высокой 
бактериальной и паразитарной загрязненностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

В Украине при очистке хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод образуется большое количество осадка, который по своему со-
ставу является экологически опасным отходом, поскольку содержит тяжелые 
металлы, концентрации которых превышают нормативные показатели ДСТУ 
7369:2013 (в случае поступления неочищенных сточных вод металлургиче-
ских, химических, машиностроительных и других предприятий) и характе-
ризуется высокой бактериальной и паразитарной загрязненностью.

Образованный на биологических очистных сооружениях экологиче-
ски опасный осадок сточных вод (ОСВ) поступает для дальнейшего обезво-
живания и обеззараживания на иловые площадки.

По литературным данным установлено, что на сегодняшний день в 
Украине на иловых площадках накоплено около 1 млрд. тонн осадка. Для 
их размещения изъято более 10 тыс. га земли (в Харьковской области - более 
300 га). Большинство иловых площадок на сегодня переполнены и являются 
экологически опасными объектами, поскольку загрязняют атмосферу, почву, 
поверхностные и подземные воды.

Постоянное накопление экологически опасных ОСВ наблюдается 
вследствие отсутствия регламента заполнения иловых карт, а также эффек-
тивных и экологически безопасных технологий обеззараживания и дальней-
шей утилизации данного отхода.

Перспективным и экологически безопасным является утилизация 
ОСВ путем переработки их в органо-минеральную смесь, которая может ис-
пользоваться в качестве удобрений в сельском хозяйстве. Это касается ОСВ, 
которые не содержат превышений по тяжелыми металлами. Однако, такие 
осадки загрязнены патогенной микрофлорой и яйцами гельминтов, и требу-
ют предварительного обеззараживания.

Установлено, что обеззараживание осадков физическими методами 
(кавитация, озонирование) не привело к значительному бактерицидному эф-
фекту. Количество бактерий уменьшилось в 5 раз, однако не соответствовало 
нормативным показателям.

В результате экспериментальных исследований по обеззараживанию 
осадков химическими методами (обработка негашеной известью, аммиаком) 
достигнуто снижение количества патогенных микроорганизмов на 70%, а 
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также увеличение величины рН до 12-13 единиц в варианте с известью и до 
9,4 единиц в варианте с аммиаком.  Это позволит использовать обеззаражен-
ный осадок на кислых почвах. При этом, данные методы не привели к угнете-
нию некоторых патогенных микроорганизмов и гибели яиц гельминтов, что 
не соответствовало ДСТУ 7369:2013.

Установлено, что смешение осадков с остатками бобовых растений 
способствовало быстрому нарастанию температуры внутри компостной сме-
си (до 60оС) и по истечении девяти месяцев компостирования на опытном 
участке осадок полностью освобожден от патогенной микрофлоры и яиц 
гельминтов, что соответствовало ДСТУ 7369:2013.

По результатам работы разработана технология обеззараживания и 
дальнейшей утилизации осадков в качестве удобрений (рис.1). Технология 
может быть реализована непосредственно на существующих иловых пло-
щадках без значительных финансовых вложений. Технология является эколо-
гически безопасной, поскольку обеззараживание осуществляется с помощью 
использования естественных отходов без добавления химических веществ 
для ускорения притеснения жизнедеятельности патогенной микрофлоры и 
яиц гельминтов.

 
Рисунок 1 - Технологическая схема обеззараживания и утилизации ОСВ: 

1-первичный отстойник, 2- трубопровод сырого осадка, 3- аэротенк, 4-
вторичный отстойник, 5- трубопровод избыточного активного ила, 6- общий 
трубопровод осадка из очистных сооружений, 7- иловая площадка, 8-  
дренажный трубопровод, 9- транспортировка предварительно обезвоженного 
осадка на площадку для компостирования, 10- компостный материал, 11- 
транспортировка компостного материала, 12- компрессорная, 13- подача воздуха 
в аэротенк, 14- подача воздуха на площадку для компостирования, 15- укладка 
осадка с компостным материалом, 16- площадка для компостирования, 17- 
наружная гидроизоляция, 18- аэрационная система, 19- компост, 20- осадок 
сточных вод, 21- утилизация осадков. 

Применение разработанной технологии утилизации осадков позволит в 
кратчайшие сроки освободить значительные площади земли, на которых в 
течение многих лет хранятся ОСВ существенно уменьшить негативное влияние 
их на окружающую среду и получить органо-минеральную смесь, используемую 
в качестве удобрения в сельском хозяйстве. 

 


