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За даними Держстату у січні-липні 2019 року
середньомісячна заробітна плата у сільському госпо-
дарстві (у розрахунку на одного штатного працівника)
склала 8 388 грн, що на 23,9% більше ніж за аналогіч-
ний період минулого року, коли зарплата складала 6
770 грн.

Також за звітній період зросла середньомісячна
заробітна плата на 20,5% у харчовій промисловості,
склавши 9 608 грн (7 973 грн у 2018 році).

Крім того, у липні середня заробітна плата у сіль-
ському господарстві склала 9 850 грн, що на 12,8%
більше, ніж у червні (8 735 грн). У харчовій промисло-
вості середня заробітна плата за липень зросла на
7,9%, склавши 10 654 грн (9 869 грн у червні).

Відповідно до Директиви Ради ЄС 2019/523 з 1 верес-
ня 2019 року змінено умови імпорту ряду свіжих фруктів та
овочів, зокрема і для тих, що наразі можуть бути експор-
товані з України. Йдеться про Malus Mill (яблуня), Pyrus L.
(груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перець),
Solanum aethiopicum L. (пасльон), Solanum lycopersicum L.
(томати) та Solanum melongena L. (баклажан).

Вантаж на сьогодні може експортуватися з вільних
ділянок від Neoleucinodes elegantalis (Guenйe), Enarmonia
prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis
pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto,
Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-
European), які встановлюються в період вегетації.

Держпродспоживслужба неодноразово нагадувала
експортерам та сільгоспвиробникам про необхідність
дотримання фітосанітарних вимог країн-партнерів
України в міжнародній торгівлі.

При цьому звернень щодо проблемних питань, які сто-
суються експорту зазначених фруктів та овочів, до
Держпродспоживслужби від бізнес-спільноти не надхо-
дило.

Разом з цим, розуміючи пріоритетність питання та з
метою спрощення процедури експорту українських фрук-
тів та овочів в частині не встановлення статусу вільних

ділянок від організмів, зазначених в Директиві Ради ЄС
2019/523, Держпродспоживслужба у серпні поточного
року надіслала до Європейської Комісії запит щодо
визнання всієї України країною, вільною від Neoleucinodes
elegantalis (Guenйe), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita
inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch),
Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadri-
gibbus Say, Tephritidae (non-European).

Зараз Держпродспоживслужба проводить перегово-
ри з Єврокомісією щодо вирішення зазначеного питання
та визнання України країною вільною від вказаних організ-
мів та надання безперешкодного експорту фруктів та ово-
чів, визначених Директивою Ради ЄС 2019/523.

Рішення поки що не прийняте. Однак поточні консуль-
тації з Єврокомісією дозволяють припустити, що рішення
може бути схвалене найближчим часом.

Після розгляду звернення Держпродспоживслужби
ЄК включить Україну в Перелік країн, яким дозволено екс-
порт овочів та фруктів без додаткових нетарифних
бар'єрів.

Зазначене наддасть змогу Українським експортерам
вивозити продукцію до ЄС із всієї території країни, а не з
окремих ділянок, які отримали статус вільних від певних
організмів.

Станом на 4 вересня за даними реєстрів від
уповноважених банків та Укрдержфонду фер-
мерським господарствам перераховано 138 271,
59 грн відповідно до бюджетної програми
«Фінансова підтримка розвитку фермерських гос-
подарств». Така сума нарахована за період грудень
– червень поточного року.

Зокрема, кошти нараховані за такими напрямами:
часткова компенсація вартості техніки та обладнан-

ня – 57,5 млн грн (1 066 отримувачів);
бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь

– новоствореним фермерським господарствам – 7,6
млн грн (136 отримувачів);

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь
для фермерських господарств (крім новостворених) –
30 млн грн (983 отримувача);

здешевлення кредитів – 31,1 млн грн (965 отримува-
чів);

часткова компенсація витрат, пов’язаних з надани-
ми с/г дорадчих послуг – 177,5 тис. грн (30 отримува-
чів);

часткова компенсація вартості насіння – 11,7 млн
грн (277 отримувачів);

часткова компенсація вартості насіння (залишок за
2018 рік) – 197,5 тис. грн (7 отримувачів).

М і н і с т е р с т в о  а г р а р н о ї  п о л і т и к и  т а  п р о д о в о л ь с т в а
У к р а ї н и :  
– Держпідтримка-2019: За 7 місяців фермерам сплачено
понад 138,3 млн грн компенсації;
–  Тривають переговори з Європейською Комісією щодо
надання безперешкодного експорту фруктів  та овочів,
визначених Директивою Ради ЄС;
– За 7 місяців заробітна плата у сільському господарстві
зросла майже на 24%.

Прес-служба Мінагрополітики України

http://minagro.gov.ua/
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І н н о в а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в  А П К

Вступ. Серед факторів, які формують якість рос-
линних олій, вирізняють сировину і технологію вироб-
ництва. Показники якості однойменних олій тісно
зв’язані зі ступенем їх очищення. Найбільш важливими
фізико-хімічними показниками оцінки якості рослинної
є: колірне число, кислотне число, масова частка воло-
ги і летких речовин, масова частка фосфоровмісних
речовин. Левова частка всіх показників якості припа-
дає на процес очищення. Отож, чим краще очищена
олія, тим вона якісніша [1, 2].

Застосування фізичних методів для очищення
рідин має певні переваги, які полягають у малих енер-
говитратах, екологічності, малому гідравлічному опорі
апаратів. До рідин, які можуть бути очищені ультразву-
ковим полем, відносяться всілякі рослинні олії, тва-
ринні жири, їх розчини. [3].

Аналіз наявних досліджень. Відомі на цей час
наукові дослідження підтверджують, що підвищення
ефективності ультразвукового кавітаційного впливу на
хіміко-технологічні процеси в гетерогенних системах
із високов'язкою рідинною фазою є актуальним. Однак
метод ультразвукової обробки досліджений ще не
повністю. У роботах [4, 5] наведені результати лабора-
торних і промислових випробувань застосування про-
точного хвильового генератора. При цьому негідрато-
вану соєву олію з невеликою кількістю реагенту для
гідратації можна швидко гідратувати ультразвуковою
акустичною обробкою. Ці досліди проводились у роз-
різі обробки ультразвуковими хвилями у процесі гід-
ратації для виділення фосфоліпідів. А це передбачає,
що олія вже пройшла механічне очищення, тобто
задіяні додаткові операції. Все це приводить до додат-
кових матеріальних та енергетичних витрат. Одним з
варіантів усунення цих негативних факторів є викори-
стання ультразвукової обробки під час первинного
очищення рослинних олій, а саме під час фільтруван-
ня.

З метою інтенсифікації процесу очищення олії
шляхом визначення технологічних параметрів ультра-

звукової обробки сировини експериментальним
моделюванням процесу очищення соняшникової олії
під дією ультразвукового поля. Це дасть змогу інтен-
сифікувати процес очищення соняшникової олії та
отримати продукт високої якості.

Основний матеріал. Для очищення олії ультразву-
ковим полем була створена експериментальна уста-
новка (рис. 1). Робочим елементом для утворення
ультразвуку служив магнітострикційний випроміню-
вач. Установка передбачає використання відповідного
обладнання для проведення процесу фільтрації під
тиском. Виходячи з аналізу літературних джерел, уста-
новки, які використовувались раніше для проведення
дослідів, у цьому напрямку передбачали фільтрування
інерційними силами. Це говорить про відмінність ство-
реної експериментальної установки від наявних рані-
ше [6].

Фільтрація соняшникової олії  
ультразвуковими хвилями

УДК 622.75:629

У статті розглядається можливість та перспективи використання фізичних полів у процесі очищення соняш-
никової олії. Проведено аналіз наявних досліджень щодо обробки ультразвуковими хвилями рідинних харчових
продуктів. Описано експериментальну установку фільтрації рослинних олій ультразвуковим полем.
Представлено дані експериментальних досліджень,  проведених для інтенсифікації та збільшення виділення
кількості фосфоровмісних речовин, жирних кислот, воску та інших супутніх речовин. Результати експеримен-
тальних досліджень підтвердили позитивні очікування. За цих  умов отримана олія високої якості, яка відповідає
вимогам ДСТУ 4492:2005 – олія гідратована виморожена вищого ґатунку. Порівняно зі звичайною фільтрацією
обробка ультразвуковим полем збільшує видалення домішок на 12 %. 

Ключові слова: ультразвукове поле, соняшникова олія, осад, магнітостриктиційний випромінювач, інтенси-
фікація процесу очищення.

Осадчук П., канд. техн. наук, Уминський С., канд. техн. наук, Дударев І., канд. техн. наук, Чучуй В., канд. техн.
наук, Житков С., (Одеський державний аграрний університет)

Рис. 1 – Схема очищення соняшникової олії ультразвуковими
хвилями

© Осадчук П., Уминський С., Дударев І., Чучуй В., Житков С. 2019
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Технологічна схема виглядає так:
Апарат складається з первинного резервуара із

заслінкою, з’єднаного трубопроводом з кавітаційною
камерою, де проходить процес кавітації. У ній є отвір
для подачі сировини, а посередині знаходиться ульт-
развуковий випромінювач. У нижній частині розміщене
так зване «ультразвукове дзеркало». Кавітаційна каме-
ра з’єднана трубопроводом з шестеренчастим насо-
сом, який приводиться в дію електродвигуном через
жорстке зчеплення. Насос з’єднаний трубопроводом з
фільтром, який і собі з’єднаний з резервуаром готової
продукції.

Технічна характеристика та умови роботи апарата:
- температура повітря у приміщенні – від 5 до 60 оС;
- вологість повітря – до 80 %;
- номінальна продуктивність апарата – 2100 см3/год;
- номінальна швидкість олії – 0,2 м/с;
- максимальна потужність у вібраторі – 1,4 кВт;
- максимальний струм апарата (ефективний) – 28 А;
- максимальне споживання електроенергії 500 Вт;
- габарити: довжина – 600 мм, висота 700 мм;
- маса – не більше 15 кг.
Блок живлення (генератор) – транзисторний, вико-

наний окремим вузлом. Він може встановлюватись
окремо від установки і призначений для роботи в сухих
приміщеннях.

Технічна характеристика та умови роботи блока
живлення:

- температура повітря у приміщенні – 15-35 оС;
- вологість повітря – не більше 80 %;
- напруга мережі живлення – 220 В;

- діапазон регулювання частот – 17 – 320 КГц;
- діапазон регулювання амплітуди – 5 – 50 В;
- габарити: ширина – 650 мм, довжина – 350 мм,

висота – 175 мм;
- маса – не більше 10 кг. 
Досліди проводились на 2 видах олії: отриманій

гарячим вичавлюванням з минулорічного соняшнико-
вого насіння; отриманій холодним вичавлюванням зі
свіжого соняшникового насіння. 

У процесі проведення дослідів було визначено, що
можна рекомендувати такі технологічні параметри
використання ультразвукового поля: потужність ульт-
развукових коливань 1,3 кВт, частота ультразвукових
коливань 120 кГц, час обробки 200 секунд, температу-
ра олії 55 оС. За цих умов досягається оптимальний
ефект з видалення зважених речовин і відповідно від-
бувається інтенсифікація процесу фільтрації.
Порівняно зі звичайною фільтрацією, під час обробки
ультразвуковим полем видалення домішок збільши-
лось на 12 %. 

Хімічним аналізом соняшникової олії після фільтра-
ції з обробкою ультразвуковими хвилями отримали
показники пероксидного числа, кислотного числа,
масової частки вологи та летких речовин, які відпові-
дають вимогам ДСТУ 4492 : 2005 – олія гідратована
виморожена вищого ґатунку.

Висновки. Обгрунтована і створена експеримен-
тальна установка очищення олії ультразвуковим магні-
тострикційним випромінювачем та визначені реко-
мендовані технологічні параметри, які забезпечують:
інтенсифікацію процесу очищення соняшникової олії
ультразвуковими хвилями; якісний продукт, відповідає

вимогам ДСТУ 4492:2005 – олія гідратована виморо-
жена вищого ґатунку. Гідратацію та обробку низькими
температурами не проводили, чим скоротили енерго-
витрати та кількість обладнання для очищення олії.
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Аннотация. В статье рассматривается возмож-
ность и перспективы использования физических
полей на процесс очистки подсолнечного масла.
Проведен анализ существующих исследований
использования обработки ультразвуковыми волнами
жидкостных пищевых продуктов. Разработана экспе-
риментальная установка фильтрации растительных
масел под влиянием ультразвукового поля.
Представлены данные полученные с помощью экспе-
риментальных исследований, проведенных с целью
интенсификации и увеличения выделения количества
фосфорсодержащих веществ, жирных кислот, воска и
других сопутствующих веществ. Полученные резуль-
таты экспериментальных исследований подтвердили
положительные ожидания. При этих условиях получе-
но масло высокого качества, которое соответствует
требованиям ГОСТа 4492:2005 - масло гидратирован-
ное вымороженное высшего сорта. По сравнению с
обычной фильтрацией, при обработке ультразвуко-
вым полем удаление примесей увеличилось на 12 %.

Summary. The article discusses the possibility and
prospects for the use of physical fields in the process of
cleaning sunflower oil. The analysis of existing studies of
the processing of ultrasonic waves liquid food products.
An experimental plant for filtering vegetable oils under the
influence of an ultrasonic field has been developed. The
data obtained using experimental studies are presented.
Conducted with the aim of intensifying and increasing the
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release of phosphorus-containing substances, fatty
acids, waxes and other related substances. The results of
experimental studies confirmed positive expectations.
Under these conditions, a high quality oil is obtained,
which corresponds in accordance with DSTU 4492:2005 -

top-quality frozen hydrated oil. Compared to convention-
al filtration, when processing an ultrasonic field, the
removal of impurities increased by 12 %.

Стаття надійшла до редакції 24 липня 2019 р.

Виняткова важливість підживлення рослин мікро-
елементами, яких недостатньо у ґрунті, на сьогодні ні у
кого не викликає сумніву. Мікроелементи подібно до
вітамінів забезпечують найголовніші обмінні процеси
організму. Без них неможливий фотосинтез, не відбу-
вається утворення цукристих і білкових речовин у клі-
тині, не «працюють» ферменти та зупиняються оки-
слювальні процеси. Без них не можливе життя [1].

Зерно ячменю ярого відзначається високою харчо-
вою цінністю і широко використовується у кормови-
робництві, кондитерській промисловості, пивоварінні.
Однак у динаміці його врожайності відзначаються
суттєві коливання, що пов’язано як з агрокліматични-
ми, так і з організаційно-господарськими умовами [2].
Маючи короткий вегетаційний період, слаборозвине-
ну кореневу систему, культура досить вибаглива до
забезпеченості основними факторами життєдіяльно-
сті рослин, зокрема й елементами живлення [4 пдф].
Однією з важливих складових системи живлення рос-
лин є використання мікродобрив [5]. Тому мета
досліджень – підвищення ефективності вирощування
ячменю ярого за використання мікродобрив, форму-
вання врожаю і якості зерна в умовах Північного
Лісостепу України. 

Дослідження проводилось у 2018 році у польовому
досліді на угіддях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у
Васильківському районі Київської області. Ґрунт
дослідної ділянки (чорнозем типовий мало гумусний)
характеризувався середньою забезпеченістю азотом і
підвищеною – рухомим фосфором та обмінним калі-
єм. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтраль-
ної. 

Схема досліду включала три варіанти: контроль без
застосування досліджуваних препаратів; застосуван-
ня препаратів для обробки насіння; застосування пре-
паратів для обробки насіння та двократна обробка
рослин під час вегетації мікродобривами.

Обробку посівів проводили препаратами криста-
лічної форми з різним хімічним складом: «Старт» - N-
120 гр/кг, Р-600 гр/кг; «Енергія» - N-100 гр/кг, 
К-400 гр/кг; «Кукурудза» - Zn-80, Mn-70, Mo-0,5, S-
100, MgO-20, B-5, Cu-2, Fe-60 (гр/кг).

Результати досліджень. Метеорологічні умови в
2018 році були сприятливими для росту та розвитку
ярих зернових культур, що дало змогу оцінити вплив
досліджуваних препаратів на реалізацію потенціалу
зернової продуктивності рослин  ячменю ярого. 

Аналіз даних свідчить, що обробка насіння і рослин
під час вегетації мікроелементами сприяла збільшен-
ню висоти рослин та інших біометричних показників
ячменю (рис. 1). 

Вплив добрив Dr.  Green на продуктивність 
ячменю ярого в Лівобережному Лісостепу

УДК 631.8:631.559

У статті представлені результати вивчення впливу застосування мікродобрив  на урожайність  ячменю ярого.
Встановлено, що комплексне застосування мікродобрив за обробки насіння та обприскування посівів забезпе-
чує підвищення врожайності ячменю на 19 %. Доведено, що на фоні обробки насіння реакція рослин на мікро-
добрива послаблюється. 

Ключові слова: ячмінь ярий, добрива, урожайність.

Рис. 1 – Висота рослин ячменю ярого а) станом на 03.05.2018
року б) станом на 08.05.2018 року

Боднар О., науковий співробітник, Клочай О., науковий співробітник, Литовченко О., завідувач відділу (УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого)

а) 

б) 

© Боднар О., Клочай О., Литовченко О., 2019
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Наприклад, на  неудобреному  фоні  рослини  ячме-
ню  ярого  були  нижчими  у 1,1 рази протягом усього
вегетаційного періоду. На період повних сходів висота
посіву була практично вирівняною на варіантах з
передпосівною обробкою насіння і в середньому рос-
лини були вищими порівняно з контролем на 10 %.
Перше підживлення рослин під час вегетації мікродоб-
ривами збільшило інтенсивність росту ячменю ярого
на 11 % порівняно з абсолютним контролем.

Отримані  дані  свідчать,  що  без  внесення  добрив
у  рослин  помітно знижувались процеси формування
кореневої надземної маси. Обробка  посівного  мате-
ріалу  сприяла  покращенню  біометричних показників
рослин незалежно від насичення варіантів мінераль-
ними добривами (рис. 1). Маса рослин ячменю ярого
збільшувалась від обробки насіння без підживлення в
період повних сходів на 14 %. На  всіх  фонах  удоб-
рення  в подальший період розвитку культури було від-
мічено накопичення більшої надземної маси рослин та
підвищення їхнього листко- та стеблеутворення.

Зміни показників продуктивності рослин відповідно
позначились і на рівні врожайності ячменю ярого
(табл.1). На фоні без добрив вона, за обробки насіння,
склала 42,8 ц/га, що на 6,6 ц/га більше, ніж без оброб-
ки насіння препаратами. Внесення мікродобрив, як
показали дослідження, зменшило формування еле-
ментів структури рослин та забезпечило врожайність
зерна ячменю 34,7 ц/га.

Позакореневе підживлення ячменю ярого виявило-
ся неефективним, оскільки мікроелементи сприяють
пришвидшенню розвитку рослин, що не бажано в
посушливі періоди влітку.

Висновки. Спостереженнями був відмічений пози-
тивний вплив обробки насіння сільськогосподарських
культур мікродобривом Dr. Green, що проявляється в
істотному формуванні кореневої системи рослин під
впливом досліджуваного мікродобрива. Це особливо
важливо на початкових етапах органогенезу та в
подальшому сприятиме кращому засвоєнню пожив-
них речовин із ґрунту та добрив і, як наслідок, забез-
печуватиме ефективний розвиток культур впродовж
усього періоду вегетації. Завдяки передпосівній
обробці насіння ярого ячменю досліджуваним препа-
ратом, ймовірно, відбувається більш інтенсивніше
поглинання вологи та активація ферментів в обробле-
ному насінні. Це зі свого боку підвищує його енергію
проростання та схожість, а також сприяє формуванню
більш життєздатних рослин.

Ефективність застосування мікродобрива в
поєднанні з передпосівною обробкою насіння на посі-
вах ячменю на покращення структури його врожаю
потребує проведення подальших досліджень.

Література 

1. Булигін С. Ю. Мікроелементи в сільскому госпо-
дарстві / С. Ю. Булыгин, Л. Ф. Демишев, В. А. Доронин
[та ін.] // 3-є вид., доповнене. – Дніпропетровськ : Січ,
2007. – 100 с.

2. Економіка виробництва зерна(з основами орга-
нізації і технології виробництва): монографія / [Бойко
В.І., Лебідь Є.М., Рибка В.С. та ін.]; за ред. В.І. Бойка.
– К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 400 с.

3. Зерновые, зернобобовые / Ячмень https://agro-
mage.com/ stat_id.php?id=1084 

4. Мікродобриво на посівах ячменю ярого /
Агрономія Сьогодні / В. КАБАЧНИЙ, доктор фарм. наук
та ін., http://agro  business.com.ua/agro/ahronomiia-
s o h o d n i / i t e m / 1 3 5 - m i k r o d o b r y v o - n a - p o s i v a k h -
iachmeniu-iaroho.html

Аннотация. В статье представлены результаты
изучения влияния применения микроудобрений на
урожайность ячменя ярового. Установлено, что ком-
плексное применение микроудобрений при обработ-
ке семян и опрыскивания посевов обеспечивает
повышение урожайности ячменя на 19%. Доказано,
что на фоне обработки семян реакция растений на
микроудобрения ослабляется.

Summary. The article presents the results of the
study of the effect of microfertilizers on the yield of barley
barley. It was established that the complex application of
microfertilizers for seed treatment and spraying of crops
provides for increasing barley yield by 19%. It is proved
that the reaction of plants to microfertilizers is weakened
on the background of seed treatment.

Варіант обробки Урожайність + до контролю

Контроль 3,62

Застосування препаратів для
обробки насіння 4,28 +6,6

Застосування препаратів для
обробки насіння та двократна
обробка рослин під час вегетації
мікродобривами

3,47 -1,5

Таблиця 1 – Урожайність ячменю ярого, т/га

Стаття надійшла до редакції 24 квітня 2019 р.



9

№ 3 (112) вересень 2019 р.

Постановка проблеми.
Україна посіла 43 місце зі 126 у рейтингу найбільш

інноваційних країн світу Global Innovation Index 2018 та
покращила минулорічний результат на 7 позицій.

Рейтинг щорічно складають Корнельський універ-
ситет спільно зі школою бізнесу INSEAD та
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
(ВОІВ).

Серед країн-лідерів у сфері інновацій значаться
Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сінгапур, США,
Фінляндія, Данія, Німеччина, Ізраїль, Південна Корея,
Франція, Японія, Канада, Австралія.

Інновації є ключовим питанням для підтримки євро-
пейської конкурентоспроможності на світовому ринку і
забезпечення зростання, зайнятості та стійкості.
Однак багато організацій не розуміють, як їм слід
заохочувати інновації та управляти ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
сучасній науковій літературі не існує єдності думок
щодо формування системи управління інноваційною
діяльністю підприємства. Автори не визначилися не
тільки з об’єктом управління, але й зі структурою та
функціями суб’єкту управління. [1]

Балабанов Т. І. [2] присвятив свої роботи питанню
формування структури системи інноваційного
менеджменту з точки зору системного підходу.
Фатхутдінов P. A. [3], Огольова Л. Н. [4] та Ілляшенко
С. М. [5] розширюють перелік підсистем інноваційного
менеджменту. 

Автори Шинкаренко В. Г. та Клепікова О. В. [6],
Рошка М. С. [7], Теленчук В. С. [8], Красношапка В. В.
[9], Бутнік-Сіверський О. Б. та Жарінова А. Г. [10], роз-
глядали систему управління інноваційною діяльністю. 

Машковцева П. В. [11], Гринько Т. В. [12] викори-
стовували процесний підхід щодо представлення
системи управління інноваційною діяльністю. 

Наявні підходи до формування системи управління
інноваційною діяльністю розглядають лише окремі
аспекти і напрямки, а комплексне вивчення існуючих
економічних реалій і проблем системного управління
інноваційною діяльністю на цей час недостатньо вив-
чені. Така обставина обумовлює необхідність обґрун-
тування нових методологічних підходів до побудови
концепції системного управління інноваційною діяльні-
стю. 

Мета статті – надати організаціям інформацію

створення та впровадження ефективної інтегрованої
системи управління інновацій на підприємствах різних
форм власності, що може привести компанії до висо-
кої конкурентоспроможності на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У
листопаді 2008 року у Європейському комітеті зі стан-
дартизації (CEN) був створений Технічний комітет CEN
/ TC 389 «Управління інноваціями» (Секретаріат
AENOR), щоб надати організаціям інструменти у формі
документів щодо стандартизації для забезпечення
більш систематичного підходу до інновацій і оптиміза-
ції планування та управління всіма аспектами, які
сприяють їхнім інноваційним можливостям. 

Технічним комітетом CEN/TC 389 було розроблено
стандарт CEN/TS 16555, який складається з таких
частин під загальним заголовком «Інноваційний
менеджмент»:

– CEN/TS 16555-1:2013 Система інноваційного
менеджменту;

– CEN/TS 16555-2:2014 Менеджмент стратегічного
прогнозування;

– CEN/TS 16555-3:2014 Інноваційне мислення;
– CEN/TS 16555-4:2014 Менеджмент інтелектуаль-

ної власності;
– CEN/TS 16555-5:2014 Менеджмент співпраці;
– CEN/TS 16555-6:2014 Менеджмент креативності;
– CEN/TS 16555-7:2015 Оцінка інноваційного

менеджменту.
Мета цієї серії стандартів полягає в тому, щоб керу-

вати організаціями для впровадження, розроблення та
підтримки структури систематичної практики іннова-
ційного менеджменту – Системи управління інновація-
ми (IMS). 

Згідно з терміном, вжитим у першій частині CEN/TS
16555, Інновація (innovation) – впровадження нового
або значно вдосконаленого продукту (товару або
послуги), процесу, нового маркетингового методу або
нового організаційного методу в діловій практиці,
організації роботи на робочому місці або зовнішніх
зв'язках.

CEN/TS 16555-1:2013 Система інноваційного
менеджменту. 

Цей стандарт визначає загальні настанови щодо
створення та супроводження системи інноваційного
менеджменту (IMS). 

Він містить:

© Козярук Л., Самойленко С. 2019

Удосконалення управління 
інноваціями в організаціях

УДК 658.5.012.2

У статті наведено огляд європейського стандарту CEN/TS 16555 Інноваційний менеджмент і розгляд особ-
ливостей методів оцінки інноваційних можливостей та ефективності системи інноваційного менеджменту, а
також огляд Українського законодавства та стандартів щодо інновацій. У статті показані переваги стандартизо-
ваної системи інноваційного менеджменту.

Метою статті є створення та впровадження ефективної інтегрованої системи управління інновацій на підпри-
ємствах різних форм власності, що може привести компанії до високої конкурентоспроможності.

Ключові слова: інновація, інноваційне мислення, менеджмент, управління. 

Козярук Л., Самойленко В., УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
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- розуміння контексту організації;
- забезпечення лідерства і залучення вищого керів-

ництва;
- планування успіху інноваційної діяльності;
- ідентифікації та використання факторів стимулю-

вання;
- розроблення процесу інноваційного менеджмен-

ту;
- оцінки та вдосконалення функціонування системи

інноваційного менеджменту;
- розуміння і використання методик інноваційного

менеджменту.
Система інноваційного менеджменту, розглянута в

цьому стандарті, відповідає структурі «PDCA» (Plan —
Do — Check — Act; Плануй — Роби — Перевіряй —
Дій).

Тому ця система може бути інтегрована з іншими
стандартизованими системами менеджменту,
наявними в організаціях, наприклад, системою ISO
9001, ISO 14001 та іншими.

CEN/TS 16555-2:2014 Менеджмент стратегічного
прогнозування – це стандарт призначений для форму-
вання структури системи стратегічного прогнозування
(SIS-системи) й управління SIS-системою, призначе-
ною для прийняття рішень у сфері планування та впро-
вадження інноваційних процесів.

У цьому стандарті визначено:
- терміни стратегічного прогнозування у системі

управління стратегічним прогнозуванням зокрема;
- ключові завдання SIS-системи;
- процеси SIS-системи (управління, впровадження і

підтримка).
Організація повинна здійснювати процес упровад-

ження SIS-системи для отримання інформації,
необхідної для аналізу та стратегічного прогнозування
своєї діяльності. Кожен етап SIS-процесу докладно
описаний у розділах CEN/TS 16555-2. До розглянутих
етапів SIS-процесу відносяться: визначення ключових
питань прогнозування (Потреб), виявлення відповід-
них джерел інформації, етапи інтерпретації (Аналізу) /
Валоризації (підвищення вартості) і доведення про-
гнозу до керівництва організації.

CEN/TS 16555-3:2014 Інноваційне мислення.
Цей стандарт містить рекомендації з упроваджен-

ню підходів, пов'язаних з інноваційним мисленням, які
можуть використовуватися на всіх рівнях управління
організації.

У цьому стандарті подані рекомендації щодо інтег-
рації основних положень інноваційного мислення в
практичну діяльність будь-якої організації, що дозво-
ляє забезпечити збалансованість ризиків і рентабель-
ності (ефективності) бізнесу, відповідних обраним
можливостям або проблем. Такий підхід надає керів-
ництву організації можливість оцінювання передбачу-
ваних кінцевих результатів і визначення «найкращої»
на сьогоднішній день стратегії розвитку організації.

Інноваційне мислення (innovation thinking) – під-
хід, застосовуваний для пошуку потенційних можливо-
стей і вирішення проблем, що забезпечує отримання
бажаніших або якісніших кінцевих результатів (порів-
няно з наявними).

Інноваційне мислення являє собою ітеративний та
інтерактивний підхід, що вимагає взаємодії з безліччю

учасників всередині
організації і поза нею. У
рамках такого підходу
застосовуються приско-
рені відкриті процеси
навчання для створення
різноманітних можливо-
стей, а також для
виявлення та усунення
на ранніх стадіях чинни-
ків неефективності
роботи. Для досліджен-
ня альтернативних
рішень і їх комбінацій з
метою отримання кра-
щого кінцевого резуль-
тату в цьому підході
використовуються твор-
чі і логічні здібності
людського мозку
(Мислення).

Етапи реалізації інно-
ваційного мислення представлені на рис. 1.

Кожен етап реалізації слід розглядати на основі
результатів, одержуваних під час виконання поперед-
нього етапу, а також результатів інших попередніх ета-
пів, реалізація інноваційного мислення є ітеративним
процесом, призначеним для розширення бази знань і,
отже, для отримання прийнятних і стійких бізнес-
результатів.

У додатку А цього стандарту наведено конкретні
приклади інноваційного мислення.

CEN / TS 16555-4:2014 Менеджмент інтелекту-
альної власності.

Цей стандарт містить настанови щодо ідентифіка-
ції, створення й охорони прав на об'єкти інтелектуаль-
ної власності з тим, щоб: 

- надати організаціям можливість ознайомитися з
фундаментальними принципами управління інтелекту-
альною власністю в контексті інноваційного процесу; 

- забезпечити поширення передового досвіду, сти-
мулюючи дію на подальше придбання прав на резуль-
тати інтелектуальної діяльності. 

Разом з цим необхідно ефективно використовувати
об'єкти інтелектуальної власності, котрі перебувають у
розпорядженні третіх осіб.

CEN/TS 16555-5:2015 Менеджмент співпраці.
Цей стандарт надає рекомендації з найкращої

практики в галузі менеджменту співпраці для налагод-
ження ефективної взаємодії між фізичними особами,
різними структурними підрозділами та сторонніми
організаціями, які беруть участь у процесі створення
інновацій. 

Знання та технології, необхідні для створення інно-
вацій, можуть лежати частково або повністю поза тра-
диційними (ключовими) компетенціями організації.
Загальний підхід до вирішення проблеми – встанов-
лення співпраці з іншими організаціями та установа-
ми. Це дозволяє підвищити передачу наявних знань, а
також придбати знання поза кордонами організації.

З цієї причини спостерігається різке зростання числа
угод про співпрацю у сфері науково-дослідних робіт.

Разом з тим, багато організацій укладають угоди

1 - збір інформації: 2 - вироблен-
ня рішень; 3 - оперативне навчан-
ня; 4 - перевірка запропонованих
рішень; 5 - синтез вихідних даних
(результатів), 6 - отримання кін-

цевих результатів
Рис. 1 – Етапи реалізації іннова-

ційного мислення
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про співпрацю без ура-
хування належних умов.

На рис. 2 наведені
різні типи співпраці, які
варіюють у разі перехо-
ду від суто внутрішніх до
повністю відкритих
форм реалізації іннова-
цій.

CEN/TS 16555-
6:2014 Менеджмент
креативності

Цей стандарт
містить рекомендації з управління процесами ство-
рення нових ідей, які можуть послужити основою для
інновацій.

Цей стандарт сприяє підвищенню рівня управління
інноваціями, особливо на етапі формування креатив-
них ідей штатними співробітниками підприємства або
сторонніми організаціями.

Креативність (creativity) – творчі можливості
людини, які можуть проявлятися в мисленні, почуттях,
спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризува-
ти особистість загалом і / або її окремі сторони, про-
дукти діяльності, процес їх створення.

Важливо відрізняти креативність від інновацій у
контексті роботи організації. Креативність обмежу-
ється процесами ідентифікації проблеми і створення
ідеї для її можливого рішення. Інновації включають в
себе процеси вибору, опрацювання, успішної практич-
ної реалізації наявної креативної ідеї.

Управління креативністю вимагає нового підходу
до використання організаційних функцій.

Дії керівництва повинні підтримувати структури і
механізми, які забезпечують креативність і не зачі-
пають сам процес креативності, хоч створення умов
найбільшого сприяння для генерації нових ідей не
гарантує їх виникнення. Ідеї виникають під впливом
найрізноманітніших обставин. Наприклад, випадково,
внаслідок інтенсивної праці або відпочинку.

Ідеї можуть виникати під час спілкування з колега-
ми, замовниками, вченими, зацікавленими сторонами
і т. п. У будь-якому випадку нову ідею слід зафіксувати
(зареєструвати).

CEN/TS 16555-7:2015 Оцінка інноваційного
менеджменту. 

Оцінка інноваційного менеджменту дозволяє іден-
тифікувати рушійні сили економічного зростання й
оновлення. Для проведення оцінки інноваційного
менеджменту існує безліч різних інструментів і підхо-
дів. Оскількик на різних підприємствах можливості і
мета оцінювання інноваційного менеджменту можуть
істотно відрізнятися, цей стандарт розглядає тільки
ключові фактори успіху і процедуру оцінювання систе-
ми інноваційного менеджменту. Цей стандарт визна-
чає конкретні ефекти й результати, очікувані на під-
приємстві, на підставі оцінювання системи інновацій-
ного менеджменту.

Але цей стандарт не визначає будь-яких конкрет-
них інструментів для проведення такого оцінювання.

Оцінка функціонування системи інноваційного
менеджменту підприємства може бути проведена в
будь-який момент часу існування підприємства.

До типових підходів, які використовуються для оці-
нювання ефективності інноваційного менеджменту,
можна віднести оцінювання:

- на основі контрольного переліку питань;
- зрілості;
- на основі результатів порівняльного аналізу (бен-

чмаркінгу).
Ця серія стандартів носить рекомендаційний

характер і не містить обов'язкових вимог, може засто-
совуватися у всіх організаціях державного та приват-
ного секторів, незалежно від сфери їхньої діяльності,
типу і розміру. Особлива увага приділяється потребам
малих і середніх підприємств.

В Україні інноваційна діяльність регулюється зако-
нами України:

– «Про інноваційну діяльність» [20]. Цей закон
визначає правові, економічні та організаційні засади
державного регулювання інноваційної діяльності в
Україні, встановлює форми стимулювання державою
інноваційних процесів і спрямований на підтримку
розвитку економіки  України  інноваційним шляхом. 

Згідно з цим Законом державну підтримку одер-
жують суб'єкти господарювання всіх форм власності,
які реалізують в Україні інноваційні проекти і підприєм-
ства всіх форм власності, які мають статус інновацій-
них;

– «Про наукову і науково-технічну діяльність»
[21]. Цей закон визначає правові, організаційні та
фінансові засади функціонування і розвитку у сфері
наукової і науково-технічної діяльності, створює умови
для провадження наукової і науково-технічної діяльно-
сті, задоволення потреб суспільства і держави у техно-
логічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки,
бізнесу та влади.

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чин-
ником прогресу суспільства, підвищення добробуту
громадян, їх духовного та інтелектуального зростання.
Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної
підтримки розвитку науки як джерела економічного
зростання і невід’ємної складової національної культу-
ри та освіти, створення умов для реалізації інтелекту-
ального потенціалу громадян у сфері наукової і науко-
во-технічної діяльності, забезпечення використання
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для
задоволення соціальних, економічних, культурних та
інших потреб;

– «Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні» [22]. Цей закон визначає правові, еко-
номічні та організаційні засади формування цілісної
системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльно-
сті та їх реалізації в Україні.

Метою закону є забезпечення інноваційної моделі
розвитку економіки через концентрацію ресурсів дер-
жави на пріоритетних напрямах науково-технічного
оновлення виробництва, підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної продукції на внутрішньому і зов-
нішньому ринках;

– «Про наукову і науково-технічну експертизу»
[23] (статті 5 та 28). Цей закон визначає правові, орга-
нізаційні та фінансові основи експертної діяльності в
науково-технічній сфері, а також загальні основи і
принципи регулювання суспільних відносин у галузі
організації та проведення наукової та науково-техніч-

Рис. 2 – Типи співпраці
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ної експертизи для забезпечення наукового обґрунту-
вання  структури й змісту пріоритетних напрямів роз-
витку науки і техніки, наукових, науково-технічних,
соціально-економічних, екологічних програм і про-
ектів, визначення напрямів науково-технічної діяльно-
сті, аналізу та оцінки ефективності використання нау-
ково-технічного потенціалу, результатів досліджень; 

– «Про інвестиційну діяльність» [24] 1 (статті 2 та
3). Цей Закон визначає загальні правові, економічні та
соціальні умови інвестиційної діяльності на території
України. 

Він спрямований на забезпечення рівного захисту
прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльно-
сті незалежно від форм власності, а також на  ефек-
тивне інвестування економіки України, розвитку між-
народного економічного співробітництва та інтеграції.

ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність.
Терміни та визначення понять [25].

Цей стандарт встановлює основні поняття, терміни
і визначення у сфері інноваційної діяльності. 

Терміни, встановлені в цьому стандарті, обов’язко-
ві для застосування в технічних нормативних правових
актах усіх видів, у науково-технічній і довідковій літера-
турі.

Основними принципами державної інноваційної
політики є такі [26]: 

– орієнтація економіки України на інноваційний
шлях розвитку; 

– визначення державних пріоритетів інноваційного
розвитку; 

– формування нормативно-правової бази у сфері
інноваційної діяльності; 

– створення умов для збереження, розвитку й вико-
ристання вітчизняного науково-технічного та
інноваційного потенціалу (ширшого  потенціалу інно-
ваційного розвитку); 

– забезпечення взаємодії науки, освіти, вироб-
ництва, кредитно-фінансової сфери в інноваційному
процесі; 

– ефективне використання ринкових механізмів
для сприяння інноваційній діяльності, підтримка під-
приємництва в науково-виробничі сфері; 

– підтримка міжнародної науково-технологічної
кооперації, трансферту технологій, захисту вітчизня-
ної продукції на внутрішньому ринку та її просування на
зовнішній; 

– фінансова підтримка, здійснення сприятливої
кредитної, податкової і митної політики у сфері іннова-
ційної діяльності; 

– сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; 
– інформаційне забезпечення суб’єктів інновацій-

ної діяльності; 
– підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 
Вітчизняна практика підтримки інноваційної діяль-

ності є недостатньо ефективною, тому що надається
перевага методам прямого адміністрування. 

Висновки. Інновації є ключовим чинником успіху
організацій. Створення стандартизованої системи
управління дозволить організаціям досягти більшого
успіху в їхніх продуктах, сервісах, процесі, організацій-
них проектах та інноваціях бізнес-моделей. 

Система управління інноваціями включає в себе всі
заходи, необхідні для постійного інноваційного вироб-

ництва незалежно від розміру організації і, зокрема,
будується на такому:

– контекст організації;
– керівництво інноваціями та стратегією;
– планування інноваційного успіху;
– інноваційні можливості / фактори руху;
– процес управління інноваціями;
– оцінка результативності ІМС;
– удосконалення IMS;
– технології інноваційного менеджменту.
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Аннотация. В статье приведен обзор европейско-
го стандарта CEN / TS 16555 Инновационный менедж-
мент и рассмотрение особенностей методов оценки
инновационных возможностей и эффективности
системы инновационного менеджмента, а также
обзор украинского законодательства и стандартов
инноваций. В статье показаны преимущества стан-
дартизированной системы инновационного менедж-
мента.

Целью статьи является создание и внедрение
эффективной интегрированной системы управления
инновациями на предприятиях различных форм
собственности, что может привести компании к высо-
кой конкурентоспособности.

Summary. The article provides an overview of the
European standard CEN / TS 16555 Innovation
Management and the features of methods of assessing
innovation capabilities and the effectiveness of the inno-
vation management system, as well as an overview of
Ukrainian legislation and standards for innovation. The
advantages of the standardized system of innovative
management are shown in the article.

The purpose of the article is to create and implement
an effective integrated system of innovation management
in enterprises of different ownership, which can lead the
company to high competitiveness.

Стаття надійшла до редакції 16 липня 2019 р.
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Технічні  аспекти заготівлі  кормів 
машинами фірми "Krone"

УДК 631.352:006.022

Технологія збирання трав передбачає їх скошування (з плющенням чи без плющення стебел), ворушіння
маси в прокосах, згрібання у валки, за необхідності обертання валків та їх здвоювання, підбирання валків прес-
підбирачами (тюковими чи рулонними), кормозбиральними комбайнами або візками-підбирачами.

Машини для виконання цих технологічних операцій у повному обсязі виготовляє фірма "KRONE", водночас,
залежно від об’єму заготовлюваних кормів, фірма пропонує набір машин відповідної продуктивності.

Для приготування сіна та сінажу використовують посіви багаторічних та однорічних бобових і злакових трав,
їх суміші, а також природні кормові угіддя. Багаторічні та однорічні трави скошують у фазі колосіння, але не піз-
ніше початку цвітіння, бобові − у фазі повної бутонізації, але не пізніше початку цвітіння. Строки збирання трав
природних кормових угідь визначають за вказаними вище фазами розвитку багаторічних трав переважного в
травостої виду.

Ключові слова: технології, косарки, перегортачі, валкоутворювачі, кормозбиральні комбайни, прес-підби-
рачі.
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Постановка проблеми. Забезпечення тварин-
ницьких ферм достатньою кількістю високоякісних
кормів є обов’язковою умовою, яка впливає на про-
дуктивність тварин та якість тваринницької продукції. 

Аналіз досліджень показує, що однією з вирі-
шальних умов отримання сіна (сінажу) високої якості є
своєчасне скошування трав. Запізнювання з косінням
трав не тільки погіршує якість корму, а й зменшує
період відростання отави, що зменшує валовий збір
кормів з одиниці площі протягом літнього сезону. До
речі, дворазове скошування люцерни в період бутоні-
зації порівняно з одним укосом у пізніші строки збіль-
шує вихід кормових одиниць в 1,5-2 рази, каротину − в
3-5 разів. Крім того, у другому укосі завдяки покра-
щенню співвідношення листя та стебел вміст протеїну
зростає в 1,5-2 рази, а клітковини − зменшується.
Загалом дотримання оптимальних строків збирання
трав дає змогу підвищити продуктивність сіяних кор-
мових угідь на 45-50 %.

Продуктивність кормових угідь залежить також від
висоти зрізування трав. Для основної маси трав вона
коливається в межах 5-7 см. Для прискорення виси-
хання скошену масу треба ворушити. Перше ворушін-
ня проводиться зразу після скошування. Це дає змогу
розпушити масу і покращити її аерацію.

Якщо під час скошування маса одночасно плющи-
лась, то перше ворушіння не проводиться. Наступні
ворушіння проводять залежно від погодних умов через
2-4 год. Зі зниженням вологості бобових трав до 55-60
%, а злакових − до 50-55 %, масу з прокосів згрібають
у валки і досушують до потрібної вологості, яка визна-
чається вибраною технологією заготівлі кормів. 

Виходячи з оптимальних строків збирання та заго-
тівлі кормів та величини сільськогосподарських під-
приємств фірма "KRONE" пропонує узгоджені за про-
дуктивністю технологічні ланцюги машин (табл. 1)
[1,2,3,4,5,6,7].

1. Машини для збирання та заготівлі кормів, реко-
мендовані господарствам з площею кормових угідь до
200 га.

Задньонавісна роторна косарка АМ 243 CV (рис. 1)
має робочу ширину захвату близько 2,4 м. Вона
обладнана плющилкою з V-подібними молотками
(бітерами), яка може працювати в режимі 600 і 900

об/хв та налагод-
жується на відпо-
відний режим
роботи залежно від
травостою, культу-
ри та призначення
корму. Косарка, як
і інші косарки
фірми, обладнана
різальним апара-
том EasyCut. Брус
має клиноподібну форму, що дає йому змогу якісно
виконувати технологічний процес на вологих ґрунтах
(рис.1).

Косарка раціонально сконструйована і завдяки
регульованим нижнім навісним цапфам може відпо-
відно налагоджуватися залежно від ширини колії трак-
тора. Гвинтовим механізмом легко і зручно регулюєть-
ся висота зрізування, зазор між рифленою декою і
бітерами плющили. Для укладання скошеної маси рів-
номірно спушеною ковдрою косарка обладнана широ-
ким розподільником кормової маси.

Задовільна якість косіння, простота та зручність
технологічного обслуговування, невисокі енергозат-
рати забезпечують стабільний попит на світовому
ринку (табл. 2) [7].

Перегортач KW 6.72/6 призначений для спушуван-
ня, ворушіння кормової маси, а також для розкидання
валків. Позитивним у конструкції машини є: застосу-
вання пружинних зубів з діаметром 9,5 мм та 5-крат-
ною навивкою для надання зубам високої пружності;
міцних трубчастих консолей; регулювання кута атаки
(ворушіння чи спу-
шування) без
з а с т о с у в а н н я
інструмента; мож-
ливість роботи на
межі поля зліва і
справа[7] (рис. 2).

Під час роботи
на межі поля кормова маса направляється від краю
поля до центра машини, чим виключаються втрати
біля доріг, каналів, загороджень тощо. Крім того, це
обладнання дозволяє також проводити ворушіння
маси "вгору схилом" − маса вкладається за напрям-
ком вгору і не накопичується внизу. Ця машина відмін-
но зарекомендувала себе на заготівлі сінажу (табл. 3).

Валкоутворювач Swadro 46 призначений для згрі-
бання рослинної маси у валок. Валкоутворювач осна-
щений тандемною віссю, колеса якої максимально
близько розташовані до зубів ротора, що забезпечує

Рис. 1 – Задньонавісна роторна косар-
ка АМ 243 CV

Таблиця 2 – Технічна характеристика 
косарки АМ 243 CV

Найменування показника Значення показника

Тип машини Задньонавісна

Ширина захвату, м 2,4

Кількість роторів, шт. 4

Продуктивність, га/год до 2,0

Частота обертання ВВП трактора, об/хв 540

Маса, кг 740

Рекомендована потужність трактора, кВт (к.с.) 44/60

Рис. 2 – Перегортач KW 6.72/6

Таблиця 1 – Технологічні ланцюги машин 
для збирання трав

Сільськогосподарські підприємства з площею кормових угідь

1) до 200 га 2) 250-350 га 3) 400-600 га 4) машинно-тех-
нологічні станції

Косарка
AM 243 S

AM 243 CV

EasyCut 2800,
або EasyCut

3200
EasyCut 6210 CV

Самохідна косар-
ка-плющилка Big

M
Перегортач 
KW 6.72/6 KWT 11.22/10 KW 15.02/14Т KWT 2000

Валкоутворювач
Swadro 46 Swadro 1000 Swadro 1400 Swadro 2000

Прес-підбирач
Bellima F 130

Round Pack
1550, або Big

Pack 890
Big Pack 1270 Big Pack 12130 XC

Візки-підбирачі
Titan

Кормозбиральні
комбайни Big X

1) для господарств з площею кормових угідь до 200 га;
2) для господарств з площею кормових угідь 250-350 га;
3) для господарств з площею кормових угідь 400-600 га;

4) для машинно-технологічних станцій.
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якісне копіювання рельєфу і роботу граблів без втрат
корму на нерівній поверхні поля (рис. 3).
Валкоутворювач, як і всі машини цієї фірми, оснащено
приводом ротора, який не вимагає технічного обслу-
говування.

На кожній несній
консолі розміщено
чотири пружинних
подвійних зуби, які
згрібають кормову
масу у валок. Несні
консолі розміщені
тангенціально − для
чистого згрібання навіть на підвищених робочих швид-
костях. Ширина валка залежно від урожайності регу-
люється телескопічною штангою.

Валкоутворювач обладнаний стабілізатором,
завдяки якому машина стабільно працює на крутих
поворотах, що дає суттєві переваги під час роботи на
невеликих площах з багатьма поворотами.

Висота ротора над рівнем поверхні поля регу-
люється без будь-яких утруднень. Технічна характери-
стика валкоутворювача Swadro 46 подана у таблиці 4.

Рулонний прес-підбирач Bellima F 130 має нере-
гульовану закриту пресувальну камеру, яка забезпе-
чує зниження втрат корму через розтрушування і
пилоутворення до мінімальних значень (рис. 4) [7].

Конструкцією преса передбачена можливість
обв'язування рулонів шпагатом або сіткою. Прес
обладнується підбирачем з шириною захвату 1400 мм
або 1800 мм. Подвійне обв'язування шпагатом знижує
на 50 % простої і підвищує збереженість форми руло-
нів, оскільки кінці шпагату знаходяться по центру руло-
ну.

Для сповіщення механізатора про закінчення пре-
сування рулону прес-підбирач обладнується звуковою
та світловою сигналізацією.

Для підвищення продуктивності передбачено
об’єднання викидача рулону і приймального лотка в
одне ціле. Під час закриття заднього клапана, після
вивантаження рулону в агрегаті відбувається процес
пресування. Внаслідок цього за годину роботи одер-
жуємо майже на шість рулонів більше. Технічна харак-
теристика прес-підбирача Bellima F 130 подана у таб-
лиці 5.

2. Машини для збирання і заготівлі кормів, реко-
мендовані господарствам з площею кормових угідь
250-300 га.

Причіпні роторні косарки EasyCut 2800 та EasyCut
3200 обладнуються двома типами плющилок – V-
подібні сталеві бітери для плющення трав злакових
культур та вальцеві з поліуретану для плющення бобо-
вих трав (рис. 5) [7].

Сниця розта-
шована по центру
косарки і може
переміщуватись за
допомогою гідро-
циліндрів у два
боки. Завдяки
цьому забезпечу-
ється човниковий
спосіб скошування
трав'яної маси.
Наявність редуктора з необмеженим кутом повороту
навколо вертикальної осі в конструкції машини виклю-
чає можливість злому карданного вала за мінімально-
го радіуса повороту.

Косарки обладнані системою захисту SafeCut від
поломок різального бруса під час наїзду на перешко-
ду. Різальні ножі кріпляться до диска замками швидкої
дії. У таблиці 6 наведена технічна характеристика
косарок.

Перегортач KWT 11.22/10 оснащений необслугову-

Рис. 3 – Валкоутворювач Swadro 46

Таблиця 4 – Технічна характеристика 
валкоутворювача Swadro 46

Найменування показника Значення 
показника

Тип машини Задньонавісний

Робоча ширина захвату, м 4,6

Кількість роторів, шт. 1

Діаметр ротора, мм 3600

Кількість граблин, шт. 13

Ширина в транспортному положенні, мм 2550

Маса, кг 665

Рекомендована потужність трактора, кВт (к.с.) 37/50

Рис. 4 – Рулонний прес-підбирач Bellima F 130 

Таблиця 3 – Технічна характеристика 
перегортача KW 6.72/6 

Найменування показника Значення 
показника

Тип машини Задньонавісна

Ширина захвату, м 6,7

Ширина в транспортному положенні, м 2,85

Кількість роторів, шт. 6

Продуктивність га/год (прибл.) 6,7

Рекомендована потужність трактора, кВт, (к.с.) 44/60

Таблиця 5 – Технічна характеристика прес-підбирача
Bellima F 130

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпна

Ширина підбирача, мм 1400/1800

Розмір рулону, м
ширина
діаметр

1,20
1,20

Рекомендована потужність трактора
кВт/к.с. 25/34

Рис. 5 – Причіпні роторні косарки
EasyCut 2800 та EasyCut 3200
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ваними муфта-
ми OctoLink.
Редуктори не
п о т р е б у ю т ь
обслуговування
(рис. 6) [7].

Для одер-
жання чистого
корму пальці
роторів виго-
товлені різної
д о в ж и н и .
П е р е г о р т а ч
обладнано при-
строєм для роботи на межі поля. На колесах встанов-
лені захисні чашки, які захищають намотування на них
рослинної маси. 

Технічна характеристика перегортача KWT
11.22/10 наведена в таблиці 7.

Д в о р о т о р н и й
валкоутворювач з
ц е н т р а л ь н о ю
укладкою валка
Swadro 1000 (рис.
7) (табл. 8), як і весь
модельний ряд вал-
к о у т в о р ю в а ч і в
фірми «KRONE», оснащений необслуговуваним редук-
тором привода ротора. Кулачкова напрямна група,
напрямні ролики і опора граблин працюють у закрито-
му корпусі і не потребують обслуговування [7].

Прес-підбирач Round Pack 1550 (рис. 8) (табл. 9)
має нерегульовану закриту камеру пресування, яка
забезпечує мінімальні втрати від розтрушування маси
та знижує пилоутворення під час виконання техноло-

гічного процесу [7].
Прес-підбирач може обладнуватись подрібнюваль-

ним механізмом із 17-ма ножами. Розташовані V-
подібно подвійні пальці забезпечують високу частоту
різання. Рулони обв'язують шпагатом або сіткою.

Витрати часу на
технічне обслуговуван-
ня незначні завдяки
центральному мащен-
ню ланцюгів та інших
вузлів, які цього потре-
бують.

П р е с - п і д б и р а ч
оснащений терміна-
лом керування, яким
контролюються всі
основні параметри
роботи машини. Таблиці 9 і 10 наводять технічні харак-
теристики прес-підбирача Round Pack 1550 і прес-під-
бирача Big Pack 890.

3. Машини для збирання і заготівлі кормів, реко-
мендовані господарствам з площею кормових угідь
400-600 га.

Косарка причіпна ротаційна EasyCut 6210 CV агре-
гатується з тракторами потужністю двигуна близько
150 к.с. Причіпна сниця змонтована по центру косар-

Рис. 6 – Перегортач KWT 11.22/10 

Таблиця 6 – Технічна характеристика косарок EasyCut
2800 та EasyCut 3200

Найменування показника
Значення показника

EasyCut
2800

EasyCut
3200 

Тип машини Причіпна Причіпна

Ширина захвату, м 2,71 3,14

Кількість роторів, шт. 4 5

Продуктивність, га/год. 3-3,5 3,5-4,0

Частота обертання ВВП трактора, об/хв 1000 1000

Маса, кг 1760 1860

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 51/70 59/80

Таблиця 7 – Технічна характеристика перегортача
KWT 11.22/10

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпна

Ширина захвату, м 10,95

Кількість роторів, шт. 10

Кількість консолей на роторі, шт. 6

Ширина в транспортному положенні, м 2,88

Продуктивність, га/год (прибл.) 11

Маса, кг 1630

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 37/50

Рис. 7 – Валкоутворювач Swadro 1000 

Таблиця 8 – Технічна характеристика 
валкоутворювача Swadro 1000

Найменування показника Значення
показника

Тип машини Причіпний

Робоча ширина захвату, м 8,90-10,0

Продуктивність, га/год. (прибл.) 9,0-11,0

Кількість роторів, шт. 2

Кількість граблин, шт. 2х15

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 51/70

Рис. 8 – Рулонний прес-підбирач
Round Pack 1550 

Таблиця 9 – Технічна характеристика прес-підбирача
Round Pack 1550 

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпний

Ширина підбирача, м 1,95

Розмір рулону, м
ширина
діаметр

1,20
1,55

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 40/55

Таблиця 10 – Технічна характеристика 
прес-підбирача Big Pack 890

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпний

Розміри пресувального каналу, мм
ширина
висота

800
900

Довжина паки, мм 1000-2700

Ширина підбирача, м 1,95

Кількість в’язальних апаратів, шт. 4

Кількість бобін шпагату, шт. 32

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 90/122
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ки, що дає можливість скошувати зелену масу човни-
ковим способом [7].

Наявність у конструкції машини редуктора з
необмеженим кутом повороту навколо вертикальної
осі виключає можливість злому карданного вала за
мінімального радіуса повороту.

Косильно-плющильний агрегат складається з двох
незалежних секцій, які приєднані до подвійної рами
маятниковою підвіскою. Така конструкція забезпечує
якісне копіювання рельєфу поля та рівномірний тиск
на ґрунт по всій ширині захвату.

Косильний брус має клиновидну форму,забезпе-
чуючи якісне зрізування, зокрема і полеглої маси.
Замки швидкої дії забезпечують швидку і зручну замі-
ну ножів.

Плющильний пристрій (бітер з шарнірно закріпле-
ними V-подібними молотками) має дві фіксовані
частоти обертання − 600 об/хв. та 900 об/хв, що дає
змогу вибирати режим плющення залежно від скошу-
ваної маси (культури, висоти травостою, вологості
тощо).

Для прискорення висушування маси косарка може
бути обладнана напрямними щитками, які забезпе-
чують укладання сплющеної маси в широкий валок.
Таблиця 11 наводить технічну характеристику косарки
причіпної ротаційної EasyCut 6210 CV.

Перегортач KW 15.02/14Т, технічна характеристика
якого наводиться у табл. 12, оснащений необслугову-
ваними муфтами OctoLink. Редуктори не потребують
обслуговування. Для одержання чистого корму пальці
роторів виготовлені різної довжини. 

Ротори правого і лівого крила приводяться безпо-
середньо карданними валами від центрального редук-
тора. Водночас ротори протилежних крил обертають-
ся абсолютно синхронно. Завдяки V-подібній конструк-
ції рами і двоточковій навісці перегортач забезпечує
маневреність на найкрутіших поворотах на полі [7].

Чотирироторний
в а л к о у т в о р ю в а ч
Swadro 1400 з цент-
ральною укладкою
валка є високопро-
дуктивною маши-
ною з регульованою
шириною захвату.
Рівномірно сфор-
мований валок
забезпечує ефективне максимальне використання
наступної кормозбиральної машини (рис. 9) [7].

Валкоутворювач оснащений пружинами для роз-
вантажування роторів, які переносять частину їхньої
маси на несну раму. Його транспортно-ходова систе-
ма придатна для пересування дорогами загального
призначення зі швидкістю до 40 км/год. Технічне та
технологічне обслуговування потребує мінімальних
витратами часу [7]. Технічна характеристика валкоу-
творювача наведена в таблиці 13.

Валкоутворювач Swadro 1400 призначений для під-
бирання і пресування у великогабаритні паки прямо-
кутної форми сіна, соломи і підв’яленої маси з одно-
часним обв'язуванням шпагатом.

П р е с - п і д б и р а ч
оснащений пультом
керування "Медіум"
або "Комфорт", за
допомогою яких від-
бувається керування
всіма основними
функціями машини.

Модульний ряд
візків-підбирачів Titan
включає в себе
декілька типів машин, які різняться місткістю кузова,
конструкцією подавального механізму подрібнюваль-
ного апарата та наявності дозувального пристрою
(рис. 10) [7]. 

Подрібнювальний апарат оснащується (залежно
від типу машини) різними конструкціями подавальних
механізмів − з шістьма керованими подавальними
граблинами з подвійними зубами або спіралеподіб-
ним подавальним механізмом і блоком нерухомих
ножів, які встановлені в проміжках між рухомими.

У кузові машини встановлений вивантажувальний
пристрій, який являє собою ланцюгово-планчастий
конвеєр. Візки-підбирачі типу GD мають дозувальний

Таблиця 11 – Технічна характеристика косарки 
причіпної ротаційної EasyCut 6210 CV

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпна

Ширина захвату, м 6,20

Ширина в транспортному положенні, м 2,99

Робоча швидкість, км/год До 15,0

Кількість роторів, шт. 10

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 112/150

Маса, кг 4600

Таблиця 12 – Технічна характеристика перегортача
KW 15.02/14Т

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпна

Ширина захвату, м 15,25

Кількість роторів, шт. 12 (14)

Продуктивність, га/год (прибл.) 15,0

Ширина в транспортному положенні, м 2,88

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 51/70

Маса, кг 2110

Рис. 9 – Валкоутворювач Swadro 1400 

Таблиця 13 – Технічна характеристика валкоутворю-
вача Swadro 1400

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпний

Ширина захвату, м 11,0-13,50

Продуктивність, га/год. 13,0

Транспортна ширина, м 2,99

Граблини, шт 4х13

Діаметр роторів, мм 3600/3300

Рекомендована потужність трактора
кВт/к.с. 59/80

Маса, кг 4600

Рис. 10 – Візки-підбирачі Titan
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пристрій (вальці) в кількості 2-3 шт. та поперечний
стрічковий транспортер.

4. Машини для збирання і заготівлі кормів, реко-
мендовані для оснащення машино-технологічних
станцій.

Самохідна косарка-плющилка Big M призначена
для скошування сіяних і природних трав з одночасним
плющенням та укладанням скошеної маси в три валки.
Самохідна косарка
включає в себе чотири
моделі (Big M 420 CV,
Big M 420 CRi, Big M 420
CM (мульчувач), Big M
500 CV). Вони різняться
шириною захвату кон-
струкцією плющильних
вальців та потужністю
двигуна (Big M 500 CV)
(рис 11)(табл. 15). 

Система навішування різальних апаратів забезпе-
чує якісне копіювання рельєфу, а їх взаємне
перекриття − якісне скошування по всій ширині захва-
ту. Розміщення бокових апаратів посередині між
передньою і задньою віссю енергозасобу забезпечує
рівномірний розподіл маси, що загалом сприяє змен-
шенню тиску на ґрунт та пошкодженню дернового
шару і забезпечує надійну роботу на схилах. Кабіна
косарки оснащена кондиціонером, має відмінну огля-
довість [7].

Перегортач KWT 2000 призначений для ворушіння
скошеної маси, а також для розкидання валків. У кон-
струкції перегортача застосовуються пружинні зуби
Super-C діаметром 9,5 мм та 5-разовим навиванням,
що надає їм високої пружності.

Регулювання кута атаки (для ворушіння чи спушу-
вання) відбувається без застосування інструмента за
допомогою ексцентрика. Причіпні широкозахватні

перегортачі переводяться з транспортного положення
в робоче циліндрами подвійної дії та поворотом коліс
на 90o. Приводи роторів оснащені пальцевими муфта-
ми, які не потребують технічного обслуговування.

Шестироторний валкоутворювач Swadro 2000 з
центральним укладанням валка призначений для згрі-
бання рослинної маси у валок. Він оснащується при-
водним механізмом ротора, який не потребує обслу-
говування.

Валкоутворювач обладнано стабілізатором, завдя-
ки чому машина стабільно працює на крутих поворо-
тах, що дає переваги на невеликих площах з багатьма
поворотами. Машина обладнана пультом керування,
щоб з кабіни енергозасобу виконувати необхідні регу-
лювання під час виконання технологічного процесу.

Прес-підбирач Big Pack 12130 XC призначений для
підбирання і пресування у великогабаритні паки пря-
мокутної форми сіна, соломи і підв’яленої маси з одно-
часним обв'язуванням шпагатом. Об’єм паки стано-
вить до 5 м3. Для забезпечення легкого запуску, прес-
підбирач може обладнуватись гідромотором привода
маховика. Після приведення в рух маховика, вми-
кається вал відбору потужності трактора. Прес-підби-
рач оснащується подрібнювальним пристроєм з 26
ножами.

Кормозбиральний комбайн BIG X 1100 (рис. 12)
призначений для скошування кукурудзи та інших висо-
костеблових куль-
тур, скошування
зелених трав та під-
бирання з валків
підв’яленої маси сія-
них та природних
трав з одночасним
подрібненням та
завантаженням у
транспортні засоби. Комбайн оснащений подрібню-
вальним барабаном шириною 800 мм та діаметром
660 мм, підпружиненим днищем барабана, шістьма
живильними вальцями,системою розпізнавання стиг-
лості скошуваної маси для автоматичного настрою-
вання довжини різки, дисковим подрібнювачем діа-
метром вальців 250 мм.

Таблиця 14 – Технічна характеристика прес-підбира-
ча Big Pack 1270

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпний

Ширина каналу х висота каналу, мм 1200 х 1700

Довжина паки, мм 1000 х 2700

Ширина підбирача, м 2,35

Кількість в’язальних апаратів, шт. 6

Кількість бобин шпагату, шт. 32

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 100/136

Маса, кг 8430

Рис. 11 – Самохідна 
косарка-плющилка Big M 

Таблиця 15 – Технічна характеристика самохідних
косарок-плющилок

Показник Big M 420
CV

Big M 
420 CRi

Big M 
420 CM 

Big M 
500 CV

Потужність двигу-
на, кВт/к.с. 295/401 295/401 295/401 382/520

Робочий об’єм, л 10,51 10,51 10,51 12,41

Тип плющилки V-подібні
бітери

CRi-обгумо-
ваний або
металевий

валець
Мульчувач V-подібні

бітери

Конструкційна
ширина захвату, м 9,72 9,0 9,0 13,2

Таблиця 16 – Технічна характеристика перегортача
KWT 2000

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпна

Робоча ширина захвату, м 19,6

Кількість роторів, шт. 18

Кількість граблин на роторі, шт. 6

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 66/90

Таблиця 17 – Технічна характеристика валкоутворю-
вача Swadro 2000

Найменування показника Значення показника

Тип машини Причіпна

Ширина захвату, м 10,0 − 19,0

Кількість граблин на роторі, шт. 4 х 13/2 х 15

Рекомендована потужність трактора кВт/к.с. 96/130

Рис. 12 – Кормозбиральний комбайн
BIG X 1100
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Висновок. Як бачимо, ринок сільськогосподарсь-
кої техніки переповнений агрегатами іноземного
виробництва для заготівлі кормів. Через те, що вітчиз-
няна промисловість не займається виготовленням
деяких машин технологічних ланцюгів (косарки-плю-
щилки, валкоутворювачі, прес-підбирачі великогаба-
ритних тюків, візки-підбирачі-подрібнювачі тощо) або
їх виробництво з різних причин призупинене (самохід-
ні та причіпні кормозбиральні комбайни), аграрії зму-
шені купувати закордонну техніку, яка характеризу-
ється високою якістю.
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Аннотация. Технология уборки трав предусматри-
вает их скашивание (с плющением или без плющения
стеблей), шевеление массы в прокосах, сгребание в
валки, при необходимости переворачивания валков и
их сдваивания, подбирание валков пресс-подборщи-
ками (тюковыми или рулонными), кормоуборочными
комбайнами или тележками-подборщиками.

Машины для выполнения этих технологических
операций в полном объеме производит фирма

"KRONE" одновременно в зависимости от объема
заготавливаемых кормов, фирма предлагает набор
машин соответствующей производительности.

Для приготовления сена и сенажа используют
посевы многолетних и однолетних бобовых и злако-
вых трав, их смеси, а также природные кормовые
угодья. Многолетние и однолетние травы скашивают
в фазе колошения, но не позднее начала цветения,
бобовые – в фазе полной бутонизации, но не позднее
начала цветения. Сроки уборки трав естественных
кормовых угодий определяют по указанным выше
фазами развития многолетних трав преимуществен-
ного в травостое вида.

Summary. The technology of harvesting grasses
involves their mowing (with kibbling or without kibbling the
stems), moving the mass in the swath, grinding in the
rolls, if necessary, rotation of the rolls and their balancing,
picking rolls by press-balers (bales or rolls), forage har-
vesters or pick-up trucks.

The machines for carrying out these technological
operations are fully manufactured by the company
“KRONE”, while, depending on the amount of feed har-
vested, the company offers a set of machines of appro-
priate productivity.

For the preparation of hay and haylage, crops of
perennial and annual legume and cereal grasses, their
mixtures, and also natural forages are used. Perennial
and annual grasses lick in the ear eruption phase, but not
later than the beginning of flowering, legumes - in the
phase of full budding, but not later than the beginning of
flowering. The lines for harvesting grasses of natural for-
age grounds are determined by the above-mentioned
phases of development of perennial grasses predominant
in grass species.

Стаття надійшла до редакції 8 серпня 2019 р.

Технічні  та технологічні  аспекти 
напування свиней

УДК 636.4

Своєчасне забезпечення тварин у достатній кількості доброякісною водою сприяють гармонійному перебігу
складних секреторних і моторних функцій їхнього шлунково-кишкового тракту, більш ефективному використан-
ню поживних речовин корму, що є необхідною умовою для досягнення високої продуктивності свинопоголів’я.
Крім задоволення фізіологічних потреб організму свиней, вода має велике санітарно-гігієнічне значення. Її
широко використовують для очищення та дезінфекції свинарників, інвентарю, а також для догляду за тварина-
ми і підготовки кормів до згодовування. У статті наведена інформація про застосування на свинофермах якісно-
го обладнання для напування свиней як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

Ключові слова: витрати води, напувалки, обладнання, свині, технологічні групи свиней, температура, мік-
роелементи, моделі.
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Постановка проблеми. Базовими критеріями
щодо напування свиней є:

- свині віком старші  двох тижнів повинні мати віль-
ний доступ до достатньої кількості води;

- матеріали, які використовують для виготовлення

напувалок для свиней, не повинні бути шкідливими
для тварин, добре очищуватись та дезінфікуватись;

- конструкція обладнання для напування свиней
повинна мінімізувати забруднення води та не станови-
ти загрози для тварин (травлення, ураження електрич-
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ним струмом тощо).
- приріст живої маси свиней за механізованого

водопостачання збільшується на 12-15 %;
-  потреба свиней у воді становить 6-8 л на 1 кг сухої

речовини корму;
- вода, яка надходить на ферми, повинна бути

хорошої якості за фізико-хімічними, санітарно-гігієніч-
ними та мікробіологічними показниками.

Технологічні аспекти напування свиней.
Своєчасне забезпечення тварин доброякісною

водою в достатній кількості сприяє гармонійному
перебігу складних секреторних і моторних функцій їх
шлунково-кишкового тракту, більш ефективному
використанню поживних речовин корму.

Потреба свиней у воді залежить від типу годівлі і
складу кормових раціонів, віку, рівня продуктивності та
фізіологічного стану тварин, метеорологічних умов,
температури повітря в свинарнику, фізичних та хіміч-
них властивостей води тощо.

З-поміж іншого, вода необхідна для виведення із
організму різних шкідливих речовин, які утворюються
внаслідок обміну речовин. За нестачі води в організм
ускладнюється терморегуляція, порушується міне-
ральний та загальний обмін речовин і всмоктування
поживних речовин у кишківнику, затримується виве-
дення з організму продуктів обміну, кров стає густі-
шою, знижується її бактерицидність, що може спричи-
нити інтоксикацію організму, яка супроводжується
негативними змінами складу крові, стану серця, печін-
ки, нирок та інших органів. За таких умов порушення
обміну речовин в організмі призводить до посиленого
розпаду білків та виключення антитоксичної функції
печінки.

Своєчасне споживання тваринами води в в достат-
ній кількості поєднанні з раціональною та повноцінною
годівлею є необхідною умовою для досягнення високої
продуктивності свинопоголів’я.

На виникнення деяких незаразних хвороб свиней
нерідко впливає хімічний склад води. Мікроелементи,
які містяться у воді (йод, бром, фтор, селен, стронцій,
молібден, кобальт тощо), відрізняючись великою біо-
логічною активністю, забезпечують в організмі тварин
задовільний перебіг багатьох фізіологічних та обмін-
них процесів, беруть участь в мінеральному обміні та
як каталізатори різних біохімічних реакцій мають вплив
на загальний обмін. За недостатньої або надмірної
кількості у воді деяких мікроелементів порушується
перебіг обмінних процесів. На організм свиней знач-
ний вплив має підвищений вміст у воді різних солей.
Незадовільні органолептичні властивості води також
негативно впливають на фізіологічні функції організму,
зокрема на секреторну діяльність шлунку.

Інколи вода може бути джерелом і деяких хвороб
тварин. Наприклад, через забруднену інфекційними
хворобами воду свині можуть заразитись бешихою,
чумою, паратифом і деякими гельмінтозами.

Крім задоволення фізіологічних потреб організму
свиней, вода має велике санітарно-гігієнічне значен-
ня. Її широко використовують для очищення та дезін-
фекції свинарників, інвентарю, а також для догляду за
тваринами і підготовки кормів до згодовування.

Нормативні вимоги до напування свиней.
Для напування свиней використовують ніпельні та

чашкові напувалки, оснащені фільтрами для води і
медікаторами для дозування лікувальних чи профілак-
тичних препаратів і вітамінів через воду. Норми спожи-
вання води для різних статевих, вікових і технологічних
груп свиней наведено в табл. 1.

Витрати води і її проточність під час напування сви-
ней та вимоги щодо монтажу напувалок наведено в
табл. 2.

Слід зазначити, що для напування поросят-сисунів
і відлученого від свиноматок молодняка свиней вода
повинна мати температуру 16-20 °С. Температура
води для напування дорослих свиней в холодний
період року повинна становити 10-16 °С, у теплий
період – не нормується. 

Що пропонує вітчизняний ринок ?
На свинофермах України на цей час найбільшого

поширення набули напувалки індивідуальні, ніпельні
та чашкові, а також групові.

Таблиця 1 – Норми споживання води для різних 
груп свиней [1]

Норми споживання води на одну голову, л/добу

Всього

включаючи:

напування
тварин

миття годівниць
та прибирання
приміщень на

суцільній підлозі

миття годів-
ниць та при-
бирання при-

міщень на
щілинній під-

лозі

1. Кнури-
плідники 25,0 10,0 7,5 4,0

2. Матки:

а) поросні і
холості 25,0 12,0 7,0 4,0

б) підсисні з
приплодом 60,0 20,0 20,0 10,5

3. Відлучені
поросята 5,0 2,0 1,5 0,8

4.
Ремонтний
молодняк

15,0 6,0 4,5 2,0

5. Свині на
відгодівлі 15,0 6,0 4,5 2,0

Таблиця 2 – Вимоги до напування свиней та функціональних
характеристик напувалок

Групи тварин
Жива
маса
(кг)

Витрати
води на 1
голову 1)
(л/добу)

Висота
верхнього

краю 
чашкової

напувалки
(см)

Висота
нижнього

краю
ніпельної
напувалки
45 ° (см)

Проточність
(л/хв)

Поросята-сисуни 1-7 0,3-0,7 8 10 0,3-0,4

Відлучені поросята 7-30 0,5-2,5 10-15 20-40 0,4-0,6

Молодняк на відго-
дівлі

30-75
76-120

2,0-7,0
5,0-10,0

25-30
25-30

45-60
70

0,5-1,0
1,0-1,5

Свиноматки:

а) холості і на
початку поросності 100-250 8,0-12,0 35-40 90 1,5-1,8

б) на кінець порос-
ності 10,0-15,0 35-40 90 1,5-1,8

в) підсисні 15+1,5/п
ор. 90 2,0-3,0

Кнури 12,0-15,0 35-40 90 1,5-1,8
1) Орієнтовні величини змінюються залежно від кліматичної зони та умов

утримання свиней
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Провідними виробниками та постачальниками
обладнання для свинарства, зокрема і для напування
тварин, є вітчизняні фірми «Техна» і «Фабрика
Варіант».

На вітчизняному ринку
пропонується широкий
спектр ніпельних напува-
лок для поросят живою
масою до 10 кг, для
молодняка свиней – від
10 до 20 кг, для відгоді-
вельного поголів’я сви-
ней – від 20 до 110 кг, для
маточного поголів’я –
свиноматок та кнурів.
Фірма «Техна» постачає
ніпельні напувалки (рис. 1), які користуються попитом
серед споживачів і реалізуються за ціною від 50 грн за
напувалку. 

На вітчизняних свинофермах використовують і
чашкові напувалки для напування різних статевих та
вікових груп свиней, зокрема, виготовлені з нержавію-
чої сталі. Активний запит спостерігається на чашкові
напувалки, які постачає на ринок техніки для свинарст-
ва фірма «Фабрика Варіант» (рис. 2). Ціна напувалки –
від 150 грн.

На ринку
України представ-
лений широкий
асортимент висо-
коякісного облад-
нання для напу-
вання свиней
з а к о р д о н н о г о
виробництва. Одною з провідних
європейських фірм «Suevia»
(Німеччина) постачаються висо-
коефективні напувалки для свиней
[2]. Великою різноманітністю від-
різняється обладнання цього типу
від найпростіших ніпельних напу-
валок різних моделей (за ціною від
Є4 до Є6) до складних чашкових
напувалок з підігріванням води (за
ціною Є194). За ексклюзивними
даними, більш детально зупини-
мось на сучасній напувалці
моделі $95 з клапаном із нер-
жавіючої сталі (рис. 3, 4). 

Напувалка призначена для
напування свиней на відгодівлі
живою масою від 20 кг. Це
велика міцна чавунна емаль-
ована чаша, вона досить глибо-
ка, забезпечує мінімальні втра-
ти і забруднення води під час
напування свиней. Є можли-
вість регулювання швидкості
подавання води з використанням регулювального
гвинта. Ціна напувалки – Є42.

Український ринок пропонує високоякісне облад-
нання з Німеччини, зокрема групові напувалки для від-
лучених від свиноматки поросят. Ці напувалки від

фірми «Haase» мають такі
характеристики: матеріал
виготовлення – нержавіюча
сталь, розміри – довжина
1090 мм, ширина 180 мм, гли-
бина 100 мм, місткість – 8 л.
Ціна напувалки – Є185 [3]. 

Оригінальні напувалки для
свиней пропонують фірми
«Groba» (Голландія), (рис. 5),
«Jyden» (Данія), (рис. 6),
«Jalmarson» (Швеція) (обладнані систе-
мою фільтрування води), «Polnet»
(Польща) (обладнані системою дозова-
ного внесення профілактичних та ліку-
вальних препаратів і вітамінів через
воду) [4,5,6,7]. 

На ринку України фірми, такі як «АСО
Funki» (Данія), «Big Dutchman», «Weda»
(Німеччина), «Tigsa» (Іспанія) та інші,
пропонують різні моделі напувалок для
свиней.

Застосування на свинофермах якісного обладнан-
ня для напування свиней сприяє отриманню високих
приростів живої маси поголів’я свиней.

Висновки. Широкий асортимент високоякісного
обладнання для напування свиней як вітчизняного, так
і закордонного виробництва, представлений на ринку
України, дає можливість забезпечити достатнє та якіс-
не напування різних статево-вікових груп свиней, що
сприяє  ефективному використанню поживних речо-
вин корму для досягнення високої продуктивності сви-
нопоголів’я.
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Аннотация. Своевременное обеспечение живот-
ных добро-качественной водой и в достаточном коли-
честве способствует гармоническому течению слож-
ных секреторных и моторных функций их желудочно-
кишечного тракта, более эфективному использова-
нию питательных веществ корма, что есть необходи-
мым условием для достижения высокой продуктивно-
сти поголовья свиней. Помимо удовлетворения
физиологических нужд организма свиней, вода имеет
большое санитарно-гигиеническое значение. Ее
широко используют для очищения и дезинфекции
свинарников, инвентаря, а также для ухода за живот-
ными и подготовки кормов к скармливанию. В статье
приведена информация о применении на свинофер-
мах качественного  оборудования для поения свиней

Рис. 1 – Ніпельна напувалка
фірми «Техна

Рис. 2 – Чашкові напувалки фірми
«Фабрика Варіант» 

Рис. 3 – Загальний
вигляд напувалки

моделі $95

Рис. 4 – Схема напувал-
ки моделі $95

Рис. 5 – Напувалка фірми
«Groba»

Рис. 6 –
Напувалка

фірми «Jyden»
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как отечественного, так и зарубежного производства.

Summary. The timely provision of animals with good-
quality water and in sufficient quantities contributes to the
harmonious flow of complex secretory and motor func-
tions of their gastrointestinal tract, more efficient use of
feed nutrients, which is a prerequisite for achieving high
productivity of the livestock of pigs. In addition to meeting

the physiological needs of the body of pigs, water is of
great sanitary and hygienic value. It is widely used for
cleaning and disinfecting pigsty, equipment, as well as for
the care of animals and the preparation of feed for feed-
ing. The article provides information on the use of high-
quality equipment for pigs, both domestic and foreign, in
pig farms.

Стаття надійшла до редакції 8 травня 2019 р.

Вступ. Для ознайомлення з об’єктивною інформа-
цією щодо споживчих характеристик технічних засо-
бів, отриманої за результатами випробувань, створе-
но інформаційну базу даних – Державний реєстр тех-
нічних засобів для агропромислового комплексу
України, які пройшли державні приймальні випробу-
вання в природно-кліматичних умовах України в акре-
дитованих випробу-
вальних лабораторіях
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого (смт
Дослідницьке Київської
обл., м. Харків, смт
Магерів Львівської
обл., с. Жовтневе м.
Херсон) та рекомендо-
вані для застосування в
а г р о п р о м и с л о в о м у
комплексі України.
Впродовж десяти
років, за дорученням
М і н а г р о п о л і т и к и ,
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого виконує
функції реєстратора
Державного реєстру
[1].

Основна частина.
За десять років до Державного реєстру було включено
1085 найменувань сільськогосподарської техніки як
вітчизняного, так і іноземного виробництва. На всі
зареєстровані технічні засоби були видані
Реєстраційні посвідчення (далі – РП) [2] (рис. 1).

Стан наповнення Державного реєстру за групами

машин на 01.08.2019 р. наведено на рис. 2.

Групи машин
1 – трактори, машини мобільні навантажувальні та

причепи;
2 – машини для обробітку ґрунту;
3 – машини для сівби та садіння;
4 – машини і обладнання для приготування та вне-

сення добрив;
5 – машини для захисту рослин;
6 – машини для зрошення та меліорації;
7 – машини для заготівлі кормів;
8 – машини для збирання зернових культур;
9 – машини для збирання технічних культур;
10 – машини для овочівництва, садівництва та

виноградарства;
11 – машини для тваринництва і птахівництва;
12 – машини і обладнання для лісового господарст-

ва;
13 – сільськогосподарська електроніка та ТЗ для

Нові  зразки сільськогосподарської 
техніки в Державному реєстрі

УДК 631.175:006.022

Стаття знайомить читачів з Державним реєстром технічних засобів для агропромислового комплексу
України, які випробовувались в Державній науковій установі «Український науково-дослідний інститут прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), та сайтом www.agrotechnika-ukr.com.ua, на якому розміщено технічний опис та
характеристики з коментарями провідних фахівців щодо результатів випробувань сільськогосподарської техні-
ки вітчизняного та зарубіжного виробництва, представленої на ринку України.

Ключові слова: Державний реєстр, технічні засоби для АПК, реєстраційне посвідчення, сайт, випробування.

Рис. 1 – Зразок реєстраційного
посвідчення

Лисак Л., старший науковий співробітник, Рижкова С., молодший науковий співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого)

Рис. 2 – Стан наповнення Державного реєстру інформацією 
про технічні засоби за групами машин 

© Лисак Л., Рижкова С. 2019
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керованого землеробства;
14 – машини, агрегати та комплекси для після зби-

ральної обробки і зберігання врожаю;
15 – засоби малої механізації;
16 – технічні засоби для використання нетрадицій-

них джерел енергії;
17 – інші технічні засоби.
Відповідно до наказу Мінагрополітики від

21.05.2019 р. № 257 в 2019 році за результатами
випробувань 2018 року було розглянуто та включено
до Державного реєстру 111 технічних засобів для АПК,
з яких 73 зразки виготовлені 38-ма вітчизняними
виробниками і 38 – 20-ма іноземними (рис. 3). Це свід-
чить про те, що в 2019 р. кількість включених вітчизня-
них технічних засобів до Державного реєстру переви-
щує вдвічі кількість імпортних засобів, що й собі роз-
ширює присутність вітчизняних виробників на укра-
їнському ринку.

У 2019 році, на відміну від 2018 р., до Державного
реєстру більше було включено технічних засобів за
такими групами: машини, агрегати та комплекси для
післязбиральної обробки і зберігання врожаю, для
обробітку ґрунту, для сівби та садіння, для зрошення
та меліорації (рис.4).

Відповідно до наказу № 257 від 21.05.2019 р., всі
111 технічних засобів вперше включені до Державного

реєстру. Хотілося б відзначити деякі з них.
Зерно-пакувальна машина ЗПМ-180 виробництва

ТОВ «Завод Кобзаренка» (рис. 5) – гідна альтернатива
силосним сховищам та елеваторам [3]:

– зберігання зерна дешевше на (54 – 77) % (від 3 до
6 місяців), 

– не потрібна додаткова обробка від шкідників, від-
сутність втрат та погіршення якості зерна (не боїться
холоду та спеки, у такому вигляді зберігається майже
18 місяців).

Серед позитивних якостей зерно-розпаковуваль-
ної машини ЗРМ-180 виробництва ТОВ «Завод
Кобзаренка» (рис. 6) слід відзначити [4]: 

– можливість роботи в режимі як вивантаження
зерна з мішка, так і як навантажувача,

– агрегатування з трактором дозволяє використо-
вувати машину в місцях без електропостачання,

– висота завантаження 4,2 м дозволяє завантажу-
вати причепи.

У роботі сівалки Tempo L 16 виробництва компанії
Vдderstad (рис. 7) слід відмітити такі особливості [5]:

– інноваційна система висівного пристрою забез-
печує високу якість сівби. Для переміщення насіння
через вузьку висівну трубку використовується над-
лишковий тиск у висівному пристрої – «точний
постріл» (більшість сівалок, наявних на ринку, викори-
стовують принцип «вільного падіння»). Швидке пере-
міщення насіння мінімізує ризик його відскакування
від висівної трубки і гарантує збереження точності

Рис. 3 – Співвідношення технічних засобів вітчизняного та іно-
земного виробництва за групами машин у наказі

Мінагрополітики від 21.05.2019 р. № 257

Рис. 4 – Порівняння включених технічних засобів відповідно до
наказів Мінагрополітики № 83 від 15.02.2018 р. та № 257 від

21.05.2019 р.

Рис. 6 – Зерно-розпаковувальна машина ЗРМ-180

Рис. 5 – Зерно-пакувальна машина ЗПМ-180
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висіву. Сівалка Tempo L 16 зберігає точність висіву на
високій швидкості (до 14 км/год);

– до оснащення сівалки входять бункер для добрив
об’ємом 5000 літрів та сошники дисково-анкерного
типу для добрив. Завдяки внесенню поживних речо-
вин одночасно з сівбою зменшується кількість прохо-
дів агрегатів по полю. Комбінована сівба надзвичайно
важлива для вирощування технічних культур порівняно
з вирощуванням зернових, оскільки добрива розмі-
щуються поблизу насіння, а не в міжрядді,

– сошники для добрив не порушують посівного
ложа і не впливають на глибину загортання та проро-
стання насіння.

З 2018 року
ТДВ «Брацлав»
р о з п о ч а л о
серійне вироб-
ництво танків
для охолоджен-
ня молока уні-
ф і к о в а н о г о
ряду ТОМ (рис.
8). Після успіш-
но проведених
в и п р о б у в а н ь
[6] вони були
включені до Державного реєстру. До цього в Реєстрі
були аналогічні технічні засоби лише імпортного
виробництва. 

Економічний ефект від використання танків для
охолодження молока:

– конструкція обладнання, виконана з уніфікованих
елементів, дає змогу проводити монтування у стислі
строки,

– завдяки невисокій ціні, випробувальне обладнан-
ня дає змогу знизити річні експлуатаційні витрати на
(20 – 30) % у розрахунку для охолодження 1000 л
молока порівняно з аналогічним обладнанням.

Інформація про технічні характеристики сільсько-
господарських машин та обладнання, які пройшли
випробування в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, щорічно
поповнюється на сайті www.agrotechnica-ukr.com.ua [7].

Станом на 01.08.2019 року до головної бази сайта
www.agrotechnica-ukr.com.ua (рис. 9) внесено інфор-
мацію про 2510 машин, основна кількість яких включе-
на до Державного реєстру.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого співпрацює більше ніж
зі 170-ма підприємствами України, які виробляють

технічні засоби для сільського та лісового госпо-
дарств. Продукцію близько 130-и підприємств пред-
ставлено в Державному реєстрі.

Висновок. На цей час на інформаційному порталі
www.agrotechnika-ukr.com.ua сформовано достатньо
об’ємну базу даних щодо споживчих властивостей
сільськогосподарської техніки, яка постійно попов-
нюється та оновлюється.

Сформована державна база даних про технічні
засоби, які використовують в сільськогосподарському
виробництві України, забезпечує державні органи
управління та сільгосптоваровиробників об’єктивною
інформацією щодо номенклатури, якості, технічного
рівня вітчизняної та імпортної сільськогосподарської
техніки.

Наявність зазначеної інформаційної бази може
бути використана для спрощення процедури отриман-
ня державних преференцій на придбання технічних
засобів, занесених до Державного реєстру.
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Аннотация. Статья знакомит читателей с
Государственным реестром технических средств для
агропромышленного комплекса Украины, которые
прошли испытания в Государственном научном
учреждении «Украинский научно-исследовательский
институт прогнозирования и испытания техники и тех-
нологий для сельскохозяйственного производства
имени Леонида Погорелого» (УкрНИИПИТ им. Л.
Погорелого) и сайтом www.agrotechnika-ukr.com .ua,

на котором размещены технические описания и
характеристики с комментариями ведущих специали-
стов по результатам испытаний сельскохозяйствен-
ной техники отечественного и зарубежного производ-
ства, которая представлена на рынке Украины.

Summary. The article introduces readers to the State
Register of Technical Facilities for the Agro-Industrial
Complex of Ukraine, which was tested at the State
Research Institute "Ukrainian Research Institute for pre-
diction and testing of techniques and technologies for
agricultural production named after Leonid Pogorilyi"
(UkrNIIPVT named after L. Pogorily) and the website www.
agrotechnika-ukr.com.ua, which contains information in
the form of a technical description and characteristics
with the comments of leading experts on the results of
tests of agricultural machinery domestic and foreign pro-
duction, which is represented on the Ukrainian market.

Стаття надійшла до редакції 2 серпня 2019 р.

Пристрій для визначення тягово-зчіпних

показників мобільних засобів 

УДК 631.3.05:629.1.073

Розроблено пристрій для визначення тягово-зчіпних показників мобільних засобів, у якому завдяки усунен-
ню вертикальних коливань горизонталь¬ного гнучкого буксирного паса зусилля буксирування трактором- тяга-
чем досліджуваного мобільного засобу зумовлюється лише взаємодією рушія мобільного засобу з опорною
поверхнею, причому розмах коливань зусилля буксирування незначний і досягається підвищення точності
визначення тягово-зчіпних показників мобільних засобів за середнім значенням цього зусилля. Пристрій нале-
жить до випробувальної техніки для визначення тягово-зчіпних показників мобільних засобів, а саме коефіцієн-
тів опору коченню і зчеплення мотоблоків, тракторів та автомобілів. 

Ключові слова: пристрій, показник, коефіцієнт, опір коченню, зчеплення, мобільний засіб, мотоблок, трак-
тор, автомобіль, опорна поверхня, динамометр, буксирування, пас.

Шевчук Р., д-р с.-г. наук Росії, Сукач О., канд. техн. наук, Шевчук В., канд. техн. наук (Львівський національний
аграрний університет)
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Суть проблеми. Для визначення тягово-зчіпних
показників мобільних засобів, зокрема коефіцієнтів
опору коченню і зчеплення мотоблоків, тракторів та
автомобілів, широко використовується спосіб букси-
рування [1–5], який може реалізуватись доволі про-
стим пристроєм [6]. Цей пристрій містить електрон-
ний динамометр, з’єднаний з горизонтальним гнучким
буксирним пасом, одна ділянка якого горизонтально
натягнута між причіпним механізмом трактора-тягача
та електронним динамометром, а друга – між динамо-
метром та точкою приєднання досліджуваного мобіль-
ного засобу. Вимірюється зусилля буксирування трак-
тором-тягачем досліджуваного мобільного засобу з
постійною невеликою швидкістю і на підставі виміря-
ного зусилля розраховуються коефіцієнти опору
коченню і зчеплення. 

Вказаний пристрій характеризується великою
похибкою визначення середнього зусилля буксиру-
вання досліджуваного мобільного засобу, яке зумов-
лене взаємодією цього засобу з опорною поверхнею і,

відповідно – низькою точністю визначення буксиру-
ванням як коефіцієнта зчеплення мобільних засобів з
опорною поверхнею, так і інших тягово-зчіпних показ-
ників, зокрема коефіцієнта опору коченню. Низька
точність визначення тягово-зчіпних показників викли-
кана вертикальними коливаннями горизонтального
гнучкого буксирного паса з електронним динамомет-
ром. Вимірюване динамометром зусилля буксируван-
ня трактором-тягачем досліджуваного мобільного
засобу містить дві змінні складові. 

Перша складова зусилля буксирування зумовлена
взаємодію рушія мобільного засобу з опорною
поверхнею. Розмах коливань цієї складової незначний
і за її середнім значенням можна з високою точністю
визначити тягово-зчіпні показники мобільних засобів.
Хоч розмах коливань першої складової незначний,
проте достатній для збурення вертикальних коливань
горизонтального гнучкого буксирного паса з динамо-
метром. 

Під дією таких вертикальних коливань виникає
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небажана друга складова зусилля буксирування, яка
доповнює першу, зумовлену взаємодією мобільного
засобу з опорною поверхнею. Складові виокремити
важко, а в разі їх спільного врахування середнє зна-
чення зусилля буксирування з великою похибкою від-
різняється від середнього значення першої складової
та знижується точність визначення тягово-зчіпних
показників. 

У випадку усунення вертикальних коливань гори-
зонтального гнучкого буксирного паса зникає небажа-
на друга складова зусилля буксирування, викликана
такими коливаннями, і підвищується точність визна-
чення тягово-зчіпних показників мобільних засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
високих швидкостях руху та різних навантаженнях кое-
фіцієнти опору коченню і зчеплення лише окремих
коліс мобільних засобів [3–5] досліджуються з викори-
станням динамометричних візків, стендів з біговими
барабанами чи доріжками. Проте за умови низьких
швидкостей руху доцільне використання простіших
пристроїв тягового типу, які забезпечують визначення
з високою точністю тягово-зчіпних показників мобіль-
них засобів загалом. 

Мета роботи – розробити пристрій для визначен-
ня таких показників, у якому завдяки усуненню верти-
кальних коливань горизонтального гнучкого буксирно-
го паса зусилля буксирування трактором-тягачем
досліджуваного мобільного засобу зумовлюється
лише взаємодією рушія мобільного засобу з опорною
поверхнею, причому розмах коливань зусилля букси-
рування незначний, і досягається підвищення точності
визначення тягово-зчіпних показників мобільних засо-
бів за середнім значенням цього зусилля. 

Виклад основного матеріалу. Розроблений при-
стрій належить до випробувальної техніки для визна-
чення тягово-зчіпних показників мобільних засобів, а
саме коефіцієнтів опору коченню і зчеплення мотобло-
ків, тракторів та автомобілів. 

Пристрій (рис. 1) виконаний у вигляді горизонталь-
ної 1 і вертикальної 2 піврам, скріплених між собою, з
однією трапецієподібною 3 і двома трикутними 4 пли-
тами поперечної жорсткості та з розкосом 5
повздовжньої жорсткості піврам. На горизонтальній
піврамі 1 змонтовані пальці 6 для приєднання при-
строю до двох нижніх тяг триточкового механізму зад-
ньої навіски трактора-тягача. На одному боці верти-
кальної піврами 2 закріплений верхній вилочний крон-
штейн 7 для приєднання пристрою до центральної
тяги механізму навіски. Центральна тяга видовжена до
розміру нижніх тяг, а пальці 6 і кронштейн 7 розташо-
вані так, що механізм навіски разом з пристроєм являє
собою паралелограмний механізм, який постійно збе-
рігає вертикальне положення вертикальної піврами 2.
На іншому боці цієї піврами закріплена вилочна кон-
соль 8, з якою з’єднане верхнє вухо 9 вертикально під-
вішеного електронного динамометра 10 вагового
типу. Нижня прорізна гільза 11 динамометра 10 охоп-
лена із зазором дистанційним кільцем 12, яке змонто-
ване на вертикальній піврамі 2 й унеможливлює відхи-
лення динамометра 10 від вертикалі. До нижньої про-
різної гільзи 11 через видовжене кільце-карабін 13
приєднане вухо 14 вертикальної ділянки гнучкого бук-
сирного паса 15, перекинутого через напрямний

ролик 16. Вісь
о б е р т а н н я
напрямного роли-
ка 16 закріплена у
нижньому вилоч-
ному кронштейні
17, змонтованому
на трапецієподіб-
ній плиті 3 попе-
речної жорсткості
піврам 1 і 2. Вухо
18 горизонтальної
ділянки гнучкого
буксирного паса
15, перекинутого
через напрямний
ролик 16, сполуче-
не з пристосуван-
ням для приєднан-
ня досліджуваного
мобільного засо-
бу. 

Тягово-зч іпн і
показники мобіль-
них засобів, а саме
коефіцієнти опору
коченню і зчеплен-
ня рушіїв тракто-
рів, мотоблоків та
автомобілів визна-
чаються на найти-
повіших опорних
поверхнях. Для
тракторів, мото-
блоків та автомобілів сільськогосподарського призна-
чення у перелік таких поверхонь входять стерня коло-
сових культур, зоране поле, злежана оранка, підготов-
лене до сівби поле, цілина, скошений луг і суха ґрунто-
ва дорога, а для автомобілів загального призначення –
асфальтобетонна і гравійно-щебенева дороги, бруків-
ка, ґрунтова дорога суха і після дощу. 

Перед визначенням тягово-зчіпних показників
досліджуваний мобільний засіб, на якому змонтоване
пристосування для приєднання цього засобу, встанов-
люється на горизонтальній ділянці тієї чи іншої найти-
повішої опорної поверхні. Точка приєднання лежить у
поздовжньо-вертикальній площині симетрії мобільно-
го засобу, до якого під’їжджає трактор-тягач з навіше-
ним пристроєм для визначення тягово-зчіпних показ-
ників. Поздовжньо-вертикальна площина симетрії
трактора-тягача збігається з такою ж площиною при-
строю і, зокрема, віссю вертикальної ділянки гнучкого
буксирного паса 15. Трактор-тягач встановлюється
відносно досліджуваного мобільного засобу так, щоб
збігалися їхні поздовжньо-вертикальні площини
симетрії. За допомогою гідросистеми трактора-тягача
переміщається навішений пристрій і зупиняється в
положенні, в якому горизонтальна ділянка гнучкого
буксирного паса 15 розташовується на однаковій
висоті з точкою приєднання досліджуваного мобільно-
го засобу, а потім сполучається з цією точкою вухо 18
горизонтальної ділянки гнучкого буксирного паса 15. 

У випадку визначення коефіцієнта опору коченню

Рис. 1 – Пристрій для визначення тяго-
во-зчіпних показників мобільних засо-
бів:  а – схема;  б – загальний вигляд 

б)



27

№ 3 (112) вересень 2019 р.

важіль перемикання передач досліджуваного мобіль-
ного засобу встановлюється в нейтральне положення і
розгальмовується рушій. Вмикається електронний
динамометр 10, трактор-тягач починає прямолінійний
рух з постійною невеликою швидкістю, яка не переви-
щує 5 км/год, буксируючи приєднаний досліджуваний
мобільний засіб. Фіксується ряд значень зусилля бук-
сирування, вимірюваного електронним динамомет-
ром 10, і на їх підставі розраховується середнє значен-

ня зусилля буксирування досліджуваного
мобільного засобу. Водночас відсутні коливання гори-
зонтальної ділянки гнучкого буксирного паса 15, а
також унеможливлені дистанційним кільцем 12 відхи-
лення динамометра 10 від вертикалі, які можуть
спричиняти збільшення коливань зусилля буксируван-

ня. Тому за середнім значенням зусилля
буксирування, розмах коливань якого незначний, з
високою точністю встановлюється коефіцієнт опору
коченню f досліджуваного мобільного засобу: 

, (1) 

де – сила опору коченню, яка дорівнює

; G – сила тяжіння мобільного засобу. 
Якщо ж визначається коефіцієнт зчеплення, здій-

снюється буксирування досліджуваного мобільного
засобу, в якого частина або весь рушій заблоковані і
можуть лише ковзати по опорній поверхні. На підставі
отриманих значень зусилля буксирування розрахову-

ється його середнє значення .
У цьому разі теж відсутні коливання горизонтальної

ділянки гнучкого буксирного паса 15 і відсутні відхи-
лення динамометра 10 від вертикалі, тому з високою
точністю встановлюється коефіцієнт зчеплення φ
досліджуваного мобільного засобу з опорною поверх-
нею: 

, (2)

де – частина сили тяжіння мобільного засо-
бу, яка припадає на заблоковану частину рушія (у

випадку блокування всього рушія ). 
Висновки. Внаслідок усунення вертикальних коли-

вань горизонтального гнучкого буксирного паса
зусилля буксирування трактором-тягачем досліджува-
ного мобільного засобу зумовлюється лише взаємоді-
єю рушія мобільного засобу з опорною поверхнею,
причому розмах коливань зусилля буксирування
незначний, і досягається підвищення точності визна-
чення тягово-зчіпних показників мобільних засобів за
середнім значенням цього зусилля. 
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Аннотация. Разработано устройство для опреде-
ления тягово-сцепных показателей мобильных
средств, в котором благодаря исключению верти-
кальных колебаний горизонтальной гибкой буксиро-
вочной ленты усилие буксирования трактором-тяга-
чом исследуемого мобильного средства обуславли-
вается только взаимодействием движителя мобиль-
ного средства с опорною поверхностью, причем раз-
мах колебаний усилия буксирования незначительный,
и достигается повышение точности определения
тягово-сцепных показателей мобильных средств по
среднему значению этого усилия. Устройство принад-
лежит к испытательной технике для определения
тягово-сцепных показателей мобильных средств, а
именно коэффициентов сопротивления качению и
сцепления мотоблоков, тракторов и автомобилей. 

Summary. The device for determination of traction
and grip indicators of mobile vehicles, in which due to the
elimination of vertical fluctuations of the horizontal flexible
towing rope, the efforts of towing the tractor is deter-
mined only by the interaction of the wheel of a mobile
vehicle with a support surface, during this fluctuation the
effort of the towing is insignificant, and an increase in the
accuracy of the determination of the traction and grips
indicators of mobile vehicles by the mean value is
achieved. The device belongs to a testing technique for
determining traction and grip performance of a mobile
vehicle, namely the coefficient of rolling resistance and
grip tractors, walking tractors and cars. 

Стаття надійшла до редакції 17 червня 2019 р.
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Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К

Отримання рослинної олії  
з  нетрадиційної  сировини

УДК 622.75:629

Наведені результати експериментальних досліджень процесу екстрагування з нерухомого шару дрібнодис-
персного твердого матеріалу; вивчення фазової рівноваги, та кінетики масовіддачі під час екстрагування олії
кави та амаранта. Виявлено вплив різноманітних технологічних режимів на процес отримання олії з цієї нетра-
диційної сировини.

Протягом останніх десятиліть, здебільшого в останні роки, широкий розвиток отримало вчення про процеси
хімічної та харчової технології. Мабуть, це можна пояснити тим, що ця галузь знань вдало поєднує можливість
широких наукових узагальнень з їх безпосередньою інженерною перевіркою на практиці, завдяки чому можна
отримувати корисні продукти харчування із вторинної сировини у процесі переробки зерен кави та насіння ама-
ранта. 
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Вступ. Технологічні процеси виробництва майже
всіх продуктів харчування в усі часи супроводжувались
отриманням вторинної сировини та відходів. Вони під-
лягають подальшій утилізації, що приводить до додат-
кових матеріальних затрат та забруднення навко-
лишнього середовища. Але, як правило, хімічний
склад цих речовин несе в собі достатньо велику кіль-
кість поживних речовин, які можна використовувати у
різноманітних галузях [1, 2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
роботах [3 - 6] розглянуто актуальність застосування
вторинних продуктів переробки рослинної сировини,
наприклад, амаранта, як біологічно активних речовин
для виробництва продуктів харчування. Також обгово-
рюються спрособи переробки відходів харчоконцент-
ратних виробництв, наприклад, шламу кави. Наведено
поетапну технологію зневоднення шламу, вилучення
олії, його активації та використання як сировини в хар-
човій та парфумерній галузях. Однак у цих наукових
пошуках не представлені динамічні характеристики
технологічних параметрів отримання олії з вторинної
сировини, що є метою нашого дослідження.

Мета досліджень: Вивчення процесів виробницт-
ва рослинних олій з нетрадиційної сировини. Для
цього необхідно вирішити такі задачі: пізнати фізичну
сутність процесів і науково обґрунтованого їх ведення
у виробництві; створення принципово нових способів
виконання процесів.

Результати досліджень. У загальному випадку
можна стверджувати, що технологічні процеси вироб-
ництва рослинних олій – це сукупність явищ різних
типів і класів або, кажучи іншими словами, типи і класи
явищ є окремі, взаємопов'язані складові технологічно-
го процесу.

Процеси екстрагування розчинних речовин із твер-
дих тіл відносяться до найбільш важливих у харчовій
технології. Із 20-25 основних за своїм поширенням і
значенням процесів у харчовій технології екстрагуван-
ня іде відразу ж після нагрівання, сушіння, випарюван-

ня та отримання холоду. Воно є основним процесом в
екстракції олії.

Спеціалісти провели дослідження процесу екстра-
гування з нерухомого шару дрібнодисперсного твер-
дого матеріалу на експериментальному стенді. Він
складається з резервуара для екстрагента з дозато-
ром його подачі, термостата, екстракційної колони,
яка заповнюється продуктом, приймача екстракту.
Для вилучення екстрагента використовували нагрі-
вальний елемент, посудину для екстракту, холодиль-
ник з охолоджувальною рідиною, яка циркулює всере-
дині його, приймач чистого екстрагента.

Представлене експериментальне вивчення фазо-
вої рівноваги. Експеримент полягав у такому. Бралися
рівні наважки сировини та екстрагента, гідромодуль
становив 1:1. Термостатом, встановлювалася темпе-
ратура рівна 20 оС. Після чого, сировина завантажува-
лася в екстракційну колону і заливалася екстрагентом.
Через кожні 20 хвилин відбиралися проби отриманого
екстракту і рефрактометром визначалася концентра-
ція олії в екстракті. Проби відбиралися доти, поки кон-
центрація екстракту перестала змінюватися. У серед-
ньому процес екстрагування до встановлення рівно-
важного стану протікав біля чотирьох годин. Потім
температуру екстракції підвищували на 10 оС і повто-
рювали дослід за вище описаною схемою. Так продов-
жували до досягнення температури 50 оС. 

Надалі змінювали гідромодульне становище, тобто
міняли співвідношення наважок сировини до екстра-
гента відповідно від 1:2 до 1:3. Для кожного з гідромо-
дулів визначали рівноважний стан системи за різних
температур. Результати, отримані в ході експеримен-
ту, відображені на рис. 1.

Із залежностей видно, що температура екстрагента
впливає на масообміні процеси в ході екстрагування.
Спостерігається різке збільшення концентрації ціль-
ового компонента зі збільшенням температури екс-
трагента. 



29

№ 3 (112) вересень 2019 р.

Висновок. Аналізуючи дані показники можна зро-
бити висновок про відносно великий вміст екстрактив-
них речовин і, зокрема, жирів у кавовому шламі та зер-
нах амаранта. Ненасичені рослинні жири олії кави та
амаранта, які складають за різними даними від 6 до 20
% від маси, можливо, можуть частково замінити рос-
линні олії в харчовому виробництві. 
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Аннотация. В течение последних десятилетий,
главным образом в последние годы, широкое разви-
тие получило учение о процессах химической и пище-
вой технологии. Пожалуй, это можно объяснить тем,
что данная отрасль знаний удачно сочетает в себе
возможность широких научных обобщений с бли-
зостью к инженерной практике. С помощью чего
можно получать полезные продукты питания из вто-
ричного сырья при производстве кофе и семян ама-
ранта. Проведенные экспериментальные исследова-
ния процесса экстрагирования с неподвижного слоя
мелкодисперсного твердого материала.
Представлено экспериментальное изучение фазовых
равновесий, кинетики массоотдачи при экстрагиро-
вании не традиционного сырья. С помощью прове-
денных экспериментов выявлено влияние различных
технологических режимов на процесс получения
масла кофе и амаранта.

Summary. During the last decades, mainly in recent
years, the study of the processes of chemical and food
technology has been widely developed. Perhaps this can
be explained by the fact that this branch of knowledge
successfully combines the possibility of broad scientific
generalizations with proximity to engineering practice.
With the help of which you can get healthy food from recy-
cled materials in the production of coffee and amaranth
seeds. Experimental studies of the extraction process
from a fixed layer of a fine solid material. An experimental
study of phase equilibria, kinetics of mass transfer in the
extraction of non-traditional raw materials is presented.
With the help of the conducted experiments, the effect of
various technological regimes on the process of obtaining
coffee oil and amaranth was revealed.

а) б)
Рис. 1 – Залежність рівноважної концентрації від температури

а) –гідромодуль 1:1, б) – гідромодуль 1:2, 1:3.

Стаття надійшла до редакції 24 липня 2019 р.

Створення сімейної вівцеферми на 50 голів 

УДК 636.32/.38:624.072.336

Наведені результати досвіду з розроблення сімейної вівцеферми на 50 голів, адаптованої до вимог ЄС.
Створення сімейної вівцеферми базується на таких складових: дешевизна тваринницьких будівель та  інфра-
структурних об’єктів ферми; відповідність тваринницьких об’єктів вимогам ЄС; ефективність виробництва про-
дукції вівчарства. Під час розроблення сімейної ферми на 50 овець були враховані основні нормативні вимоги
ЄС. 

Ключові слова: виробництво баранини, виробництво вовни, галузь вівчарства, кошара, об’єкти інфраструк-
тури вівцеферми, тваринницькі будівлі.
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© Смоляр В., Громадська В., Калмишева Л. 2019

Суть проблематики. На часі розроблення та впро-
вадження ефективних ферм на рівні фермерських гос-
подарств, домогосподарств тощо. У 2019 році в
Україні зареєстровані 46143 фермерські господарст-
ва, зросла кількість сільськогосподарських обслугову-
вальних кооперативів – до 735 [1]. З погляду розвитку

окремих галузей тваринництва, зараз пріоритетними
напрямками у вівчарстві вважають створення сімейних
ферм із виробництва продукції вівчарства, упровад-
ження новітніх технологій утримання і відгодівлі овець
для виробництва баранини, створення генотипів
м'ясо-вовнового і молочного спрямування. Основною



30

№ 3 (112) вересень 2019 р.

причиною, яка гальмує розвиток галузі вівчарства, є
висока собівартість продукції та низькі ціни її реаліза-
ції. У цьому контексті, найважливішого значення набу-
ває ефективна державна підтримка галузі вівчарства
[2]. Розвиток фермерських господарств, домогоспо-
дарств повинен здійснюватись стимулюванням ство-
рення сімейних вівцеферм, сільськогосподарських
виробничих кооперативів, зокрема коштом державної
підтримки, а саме – спрощенням механізму їх
реєстрації, запровадженням механізму податкових
пільг та часткової компенсації витрат на будівництво і
реконструкцію тваринницьких приміщень, пільгового
кредитування, придбання обладнання для утримання
овець тощо [3].

Мета досліджень – нарощування обсягів вироб-
ництва продукції вівчарства створенням сучасних
сімейних вівцеферм адаптованих до вимог ЄС.

Результати досліджень. Створення сімейної вів-
цеферми базується на таких складових: дешевизна
тваринницьких будівель та  інфраструктурних об’єктів
ферми; відповідність тваринницьких об’єктів вимогам
ЄС; ефективність виробництва продукції вівчарства. 

Вихідні критерії, покладені в основу створення
сімейної ферми для утримання овець на 50 голів. Під
час розроблення технічного та технологічного рішення
сімейної ферми для утримання овець на 50 голів були
враховані ключові аспекти щодо нормативних вимог
ЄС [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Сімейна ферма для утримання овець на 50 голів –
це сучасна вівцеферма, де забезпечений замкнутий
цикл виробництва продукції вівчарства з інфраструк-
турою та використанням міні-техніки для виконання
технологічних операцій.

Загальна потреба овець у кормах – 316,7 ц к. од.
Для функціонування вівцеферми потрібно 6,2 га
земельних угідь. Для формування стада вівцеферми
потрібно закупити тварин із високим генетичним
потенціалом: баранів-плідників 1 гол.), вівцематок (18
гол.). Після закінчення формування стада його відтво-
рюють власним ремонтним молодняком, лише періо-
дично потрібно проводити заміну барана-плідника,
щоб не допускати спорідненого спаровування (інбри-
дингу). 

На території сімейної вівцеферми передбачені такі
об’єкти інфраструктури: будинок фермера; кошара;
траншея для силосу; навіс для сіна, соломи; майдан-
чик для збирання і компостування гною; підсобне при-
міщення; свердловина; смуга дерев і кущів навколо
ферми.

Вихідні критерії щодо технологічних рішень під час
функціонування вівцеферми. Продуктивність стада
овець – 15,5 ц баранини за рік, 2,5 ц вовни за рік.
Отриманий приплід ярок використовують для власно-
го відтворення стада і відгодівлі, баранчиків – для від-
годівлі. Вихід молодняка овець протягом року – 90 %,
кількість окотів овець – 2. Відлучають ягнят від вівце-
маток здійснюють у віці 2 міс. Середньодобові приро-
сти молодняка овець – 200 г. Вік першого осіменіння
молодняка овець – 12-20 міс., їхня жива маса під час
першого осіменіння – 20-25 кг. Бракування і заміна
основного стада тварин протягом року – 20 %.
Збереження поголів’я – 98 %. Продукція ферми: бара-
нина (молодняк овець, вибракувані тварини), вовна.

Витрати кормів на виробництво 1 ц продукції: приріст
живої маси овець – 4,5 ц к. од. Реалізаційні ціни на
продукцію: баранина – 5500 грн/ц, вовна – 5600 грн/ц.
Вартість закупки 1 гол. баранів-плідників – 2800 грн.
Вартість закупки 1 гол. вівцематок – 2900 грн. 

Вихідні критерії щодо об’ємно-планувального
рішення кошари. Розміри кошари: ширина – 7 м,
довжина – 25 м, висота – 3,5 м. Об’єм приміщення –
519 м3, на 1 голову овець – 10,3 м3, на 1 вівцематку 28,8
м3, що відповідає нормативам ЄС (не менше 6,0 м3).
Об’ємно-планувальне рішення сімейної вівцеферми
на 50 овець наведене в таблиці 1.

Будівля вівцеферми планується галерейного типу з
кормовим столом. Арочний каркас кошари виготов-
ляють з опорних залізобетонних блоків (фундамент),
металевих труб і дерев’яних конструкцій. Стіни зво-
дять заввишки 2 м, торці і дах будівлі покривають про-
філем. З боку розміщення тварин на стіні встановлю-
ють двері з кожної клітки для переміщення овець на
вигульні майданчики. У верхній частині даху симетрич-
но з обох боків розміщують отвори заввишки 1,5 м і
завширшки 1,0 м, закриті прозорим покрівельним
полікарбонатом, для освітлення  приміщення в денний
час доби. Підлогу в приміщенні вистилають  шаром
бетону завтовшки 15 см, огородження кліток виготов-
ляють з арматурних прутів і металевих труб, установ-
люють ворота-ролети. Вентилюють повітря в примі-
щенні через вентиляційні клапани із жалюзі, які розмі-
щені вздовж гребеня будівлі. У кошарі передбачене
штучне освітлення. Спосіб утримання овець – без-
прив’язний.

У кошарі передбачені такі клітки: для барана-плід-
ника (1 гол.), вівцематок (12 гол.), ремонтного молод-

Таблиця 1 – Об’ємно-планувальне рішення сімейної
вівцеферми на 50 голів

Показник Вимоги ЄС Значення
показника

Розміри кошари, м:

- ширина, м - 7,0

- довжина, м - 25,0

- висота, м Не менше 3,5 3,5

Мінімальна глибина фундаменту, см 50 50

Висота цоколя, см Не менше 40 40

Висота стін кошари, м 2,0 2,0

Об’єм приміщення, м3 - 519,0

Об’єм приміщення на одну вівцемат-
ку, м3 Не менше 6,0 28,8

Ширина галереї з кормовим столом,
м Не менше 3,0 3,0

Висота огороджень, м 0,9-1,2 0,9-1,2

Відстань між перегородками 
огороджень, см Не більше 10,0 10,0

Ширина воріт, м 2,7-3,0 3,0

Розміри дверей, м:

- ширина, м 0,6 0,6

- висота, м 2,0 2,0

Ширина технологічних проходів, м 0,4-2,4 1,0
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няка (4 гол.), вівцематок з ягнятами віком до 2 міс.
(6 гол.), молодняка овець після відлучення від вівцема-
ток віком від 2 до 6 міс. (дорощування) (8 гол.), молод-
няка овець віком від 6 до 12 міс. (6 гол.), для відгоді-
вельного поголів’я овець (13 гол.).

Розміри технологічних площ для утримання овець
наведені в таблиці 2.

Біля кошари влаштовують вигульні майданчики
площею із розрахунку в середньому на 1 барана-плід-
ника – 6,4 м2, на 1 голову вівцематок – 2,5-4,0 м2, на 1
голову молодняка овець – 2,2-2,5 м2.

Вихідні критерії щодо технічного забезпечення
виконання технологічних процесів на вівцефермі.

Корм для овець роздають енергетичним засобом
(міні-трактором), агрегатованим відповідними зна-
ряддями. Види кормів: сіно, солома, силос, концент-
рати. Напувають овець із чашкових напувалок, вода до
яких надходить із свердловини. Для підстилки викори-
стовують подрібнену солому з розрахунку 0,6-1,0
кг/гол. овець на добу. Гній прибирають енергетичним
засобом (міні-тракто-
ром), агрегатованим
відповідними знаряд-
дями. Його періодич-
но видаляють з коша-
ри і транспортують на
гноєзбиральний май-
данчик для компосту-
вання протягом 0,5
року. На кормовому
майданчику влашто-
вують траншею для
силосу. В ангарі збе-
рігають сіно і солому,
включаючи солому на
підстилку.  

Проведені розра-
хунки руху поголів’я
овець показали, що
після введення ферми
в експлуатацію сфор-
мується стабільна
структура стада вів-
цеферми на 50 голів.

Проект забудови
сімейної ферми на 50
овець наведений на
рисунках 1-4.

1 – житловий будинок фермера; 2 –
тваринницька будівля для утриман-
ня овець; 3 – навіс над вигульними

майданчиками; 4 – вигульні майдан-
чики для овець; 5 – навіс для сіна,

соломи; 6 – траншея для силосу; 7 –
майданчик для збирання гною; 8 –

підсобне приміщення; 9 – свердло-
вина; 10 – смуга дерев і кущів
навколо сімейної вівцеферми.

Рис. 1 – Об’єкти інфраструктури
сімейної вівцеферми на 50 голів

(загальний вигляд)

1 – стіна і дах, покриті профілем; 2 – вентиляційні клапани з
жалюзі; 3 – отвори, закриті прозорим покрівельним полікарбо-

натом.
Рис. 2 – Тваринницька будівля на 50 овець (фасад )

Таблиця 2 – Основні технологічні показники з 
утримання овець сімейної вівцеферми на 50 голів
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Кількість овець, гол. 1 12 6 8 6 4 13

Розміри технологічних
площ у вівчарні:

- довжина, м 2,0 5,0 4,0 3,0 2,5 1,5 5,0

- ширина, м:

вимоги ЄС 2,4-4,8

фактично 4,0

- площа, м2 8,0 20,0 16,0 12,0 10,0 6,0 20,0

- площа, м2/гол.: 

вимоги ЄС 3,0 1,2 2,5 0,8 1,2 1,2 1,5

фактично 8,0 1,6 2,6 1,5 1,6 1,5 1,5

Площа клітки індиві-
дуальної для ягнят, м2 1,2 - - 1,2 - - - -

Фронт годівлі, м/гол.:

вимоги ЄС 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

фактично 2,0 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3

Висота розміщення
чашкових напувалок,
см:

вимоги ЄС 70 70 70 35 55 55 55
фактично 70 70 70 35 55 55 55

Розміри технологічних
площ на вигульних
майданчиках, м2/гол.:

вимоги ЄС 2,5 2,5 2,5 0,5 1,25 1,25 2,5

фактично 6,4 2,5 4,0 2,2 2,5 2,2 2,3
Навіс на вигульних

майданчиках, м2/гол.:

вимоги ЄС 1,4 1,4 1,4 1,0 1,4 1,4 1,4

фактично 6,4 1,4 2,2 1,2 1,4 1,3 1,3
Розміри технологічних
площ на пасовищах,

м2/гол.
3,0-4,0 3,0-4,0

Розміри технологічних
площ в укритті,

м2/гол. вимоги ЄС)
0,75 0,75 0,75 0,3 0,5 0,5 0,6

Розміри технологічних
площ під час транс-
портування овець,

м2/гол.
0,2 0,2-0,5

1 – каркас будівлі; 2 – вентиляційні клапани з жалюзі; 3 – отво-
ри, закриті прозорим покрівельним полікарбонатом; 4 – навіс
над вигульними майданчиками; 5 – галерея з кормовим сто-

лом; 6 – огородження; 7 – огородження вигульних майданчиків
для овець.

Рис. 3 – Тваринницька будівля на 50 овець (поперечний переріз)
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Висновки. Сімейна вівцеферма на 50 голів має
такі розміри: ширина – 7 м, довжина –  25 м, висота –
3,5 м. Для будівництва сімейної вівцеферми викори-
стані високотехнологічні будівельні матеріали.
Належний мікроклімат у кошарі підтримується розмі-
щеними вздовж гребеня будівлі вентиляційними кла-
панами із жалюзі. Вигульні майданчики для овець
обладнані навісом для захисту тварин від негоди і
сонця, оскільки вівці дуже вразливі до протягів тощо.
Для роздавання кормів і видалення гною з кошари
використовується енергетичний засіб – міні-трактор,
агрегатований відповідними знаряддями. На території
сімейної вівцеферми розміщено траншею для заготів-
лі силосу, навіс для зберігання сіна та соломи, гноєз-
биральний майданчик тощо.

Для функціонування вівцеферми загальна річна
потреба в кормах становить 316,7 ц к. од. Щоб забез-
печити вівцеферму власними кормами потрібно
щорічно вирощувати кормові культури на площі 6,2 га
земельних угідь. Створення сімейної вівцеферми на 50
голів потребує 357,807 тис. грн. загальних капіталовк-
ладень, з них 193,972 тис. грн – будівництво ферми,
108,835 тис. грн – комплектування машинами і техно-
логічним обладнанням, 55,0 тис. грн – витрати на заку-
півлю поголів’я. Орієнтовні витрати коштів у розрахун-
ку на одне твариномісце становлять 7,1 тис. грн.
Рівень рентабельності виробництва продукції стано-
вить 25 %, кількість членів сім’ї – 3 особи. 

В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого вжиті заходи щодо
впровадження розроблених проектних рішень сімей-
них вівцеферм у господарствах Волинської,
Чернігівської, Кіровоградської, Запорізької областей.
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Аннотация. В статье приведены результаты
исследований по разработке семейной овцефермы
на 50 голов, адаптированной к требованиям ЕС.
Создание семейной овцефермы базируется на сле-
дующих составляющих: дешевизна животноводческих
зданий и инфраструктурных объектов фермы; соот-
ветствие животноводческих объектов требованиям
ЕС; эффективность производства продукции овце-
водства. При разработке семейной фермы на 50 овец
были учтены основные нормативные требования ЕС. 

Summary. The article presents the results of research
on the development of a family sheep farm for 50 chap-
ters, adapted to the requirements of the EU. Creation of a
family sheep farm is based on the following components:
low cost of livestock buildings and infrastructural objects
of the farm; compliance of livestock facilities with EU
requirements; efficiency of production of sheep breeding.
During the development of a family farm for 50 sheep, the
basic regulatory requirements of the EU were taken into
account.

Стаття надійшла до редакції 4 липня 2019 р.

1 – клітка для барана-плідника; 2 – клітка для вівцематок; 
3 – клітка для ремонтного молодняка; 4 – клітка для вівцематок
з ягнятами; 5 – клітка для молодняка овець віком від 2 до 6 міс.

(дорощування); 6 – клітка для молодняка овець віком від 6 до 12
міс.; 7 – клітка для відгодівельного поголів’я овець; 8 – клітка

індивідуальна для новонароджених ягнят; 9 – галерея з кормо-
вим столом; 10 – огородження кормового стола; 11 – напувал-

ка; 12 – огородження кліток;  13 – ворота-ролети; 14 – двері; 
15 – технологічний прохід; 16 – міні-трактор, агрегатований від-

повідними знаряддями; 17 – вигульні майданчики для овець; 
18 – зона під навісом над вигульними майданчиками.

Рис. 4 – Тваринницька будівля на 50 овець (план)
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Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с ь к і  з а х о д и

Офіційне відкриття виставки відбулося 4 червня о
12.00 за участю першого віце-прем’єр-міністра
України – Міністра економічного розвитку і торгівлі
Степана Кубіва та в.о. Міністра аграрної політики та
продовольства України Ольги Трофімцевої.

Механізація тваринництва
На виставці «Агро 2019» вітчизняною компанією

«Агрікрафт» запропоновані послуги щодо використан-
ня доїльних залів із доїльними установками типу
«Паралель», роботизованого підгортача кормів FP-2,
обладнання для обробки вимені корів, гумового
покриття підлоги, світильників для освітлення тварин-
ницьких будівель, обладнання для влаштування місць
утримання тварин, напувалок для тварин, супутніх
товарів для тваринництва, систем відео спостережен-
ня за фермою тощо.

Вперше фірмою «DeLaval» (Швеція) був експонова-
ний автоматизований підгортач кормів на кормовому
столі «OptiDuo» (рис. 1).

Діагностика субклініч-
них маститів у корів – це
постійно актуальна про-
блематика в молочному
тваринництві. У цьому
контексті компанією
«Investlab» вперше екс-
понований новий при-
стрій американського
виробництва «Mas-D-
Tec» (рис. 2).

Портативний пристрій
для діагностики субклінічних маститів у корів забезпе-
чує вимірювання електропровідності відібраної проби
молока з вимені і за цією інформацією оцінюється
фізіологічний стан тварини. Під час використання при-
строю наявність маститу у одної корови тестується
протягом 20-30 с. Ціна пристрою 17500 грн.

Вітчизняна фірма «АТ Техніка» пропонує сучасний
ветеринарний станок за ціною 65000 грн. (рис. 3).

© Смоляр В., Муха В., Куянов В., Миропольський О. 2019

Техніка для аграріїв на ХХХІ 

Міжнародній сільськогосподарській виставці
«АГРО-2019»

УДК 631.3:061.4

З 4 по 7 червня 2019 року в м. Києві на території Національного Комплексу «Експоцентр України» ( проспект
Академіка Глушкова, 1) проходила 31-а Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2019».

«АГРО-2019» – ключова та наймасштабніша агропромислова виставка в Україні та Східній Європі, продук-
тивний майданчик для підвищення ефективності виробництва, впровадження новітніх технологій та розвитку
усіх сфер АПК України. Цьогорічна виставка об’єднала понад 1200 учасників з 15 країн світу на площі 3,5 га,
гостями виставки стали близько 71 тис. відвідувачів - агрономів, спеціалістів із закупівель, власників та топ-
менеджерів агрокомпаній, фермерів та усі зацікавлених. Вперше на «Агро-2019» були тематично об’єднані
павільйони виробників зі США, Канади та Китаю.

Ключові слова: ХХХІ Міжнародна агропромислова виставка, АГРО-2019, сільськогосподарська техніка, рос-
линництво, тваринництво.

Рис. 2 – Пристрій для діагности-
ки субклінічних маститів у корів

Смоляр В., канд. с.-г. наук, Муха В., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Куянов В., канд. техн. наук,
Миропольський О. канд. техн. наук (ІПДО НУХТ)

Рис. 1 – Автоматизований підгортач кормів Рис. 3 – Ветеринарний станок
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На виставці були представлені різні види сільсько-
господарських тварин від провідних господарств, про-
ведений аукціон племінних тварин. ДПДГ
«Асканійське» експонувало овець асканійської породи
таврійського типу (рис. 4).

Тварини таврійського типу характеризуються міц-
ною конституцією, високим генетичним потенціалом
м'ясної та вовнової продуктивності, добре пристосо-
вані до природно-кліматичних умов Півдня України.
Жива маса дорослих баранів становить 125 кг, вівце-
маток – 65 кг, ярок у віці 14-15 міс. – 45 кг, ремонтних
баранів – 80 кг.

Механізація виробництва кормів
До складу «зеленої лінії» – технічних засобів для

заготівлі кормів фірми «SaMASZ» (Польща) входять
косарки (рис. 5), перевертачі та валкоутворювачі. 

Зараз надзвичайно актуальним є збереження
довкілля, особливо в ландшафтних умовах, де відбу-
вається симбіоз рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного
і тваринного світу. Для запобігання знищенню об’єктів
живої природи на поверхні ґрунту під час заготівлі кор-
мів (сіно, сінаж) висота скошування рослин має бути
не менше 8 – 12 см, що, до речі, не суперечить і
загальним технологічним аспектам цієї операції. Щоб
запобігати загибелі об’єктів тваринного світу на
земельних угіддях у період заготівлі кормів сільсько-
господарську техніку під час проведення збиральних
робіт обов’язково слід оснащати пристроями відляку-
вання тварин.

Самозавантажувальні тюковози ПТ-16 «Квадро»
експонувалися ТОВ «Завод Кобзаренка» (рис. 6).

Самохідний нарізувач-завантажувач силосної маси
«Taurus» (рис. 7) виробництва італійської фірми

«Gonella» представлений на виставці ТОВ
«Агротехніка».

Зараз актуальною пробле-
матикою є забезпечення неве-
ликих фермерських та сімейних
господарств сучасною міні-тех-
нікою. У ТОВ «Демі-мікс-
Україна» виготовляють малога-
баритні кормозмішувачі
об’ємом 1,5-2,0 м3 (рис. 8). 

Схожі за призначенням тех-
нічні засоби виготовляє італій-
ська фірма «Sgariboldi», а саме
кормозмішувачі об’ємом 1,3-2,5
м3.

Заслуговує на увагу експоно-
ваний на виставці пристрій для
вимірювання твердості ґрунту
«DataField». Пристрій складається з корпусу із можли-
вістю під’єднання до нього щонайменше одного штиря
зі знімним конічним наконечником, у корпусі розміще-
ні тензометричний датчик для взаємодії із зазначеним
штирем та ультразвуковий датчик для вимірювання
величини занурення конічного наконечника в ґрунт,
модуль для визначення координат на місцевості, а
також електронний блок для оброблення електрично-
го сигналу від тензометричного та ультразвукового
датчиків, індикації результатів вимірювань, збережен-
ня їх у модулі пам’яті та можливістю локальної переда-

Рис. 5 – Косарка

Рис. 4 – Вівці асканійської породи

Рис. 6 – Самозавантажувальний тюковоз ПТ-16 «Квадро»

Рис. 7 – Нарізувач-завантажувач силосної маси «Taurus»

Рис. 8 –
Малогабаритний 
кормозмішувач
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чі результатів вимірювань через USB-рознімач або
Bluetooth-модуль на сервер, до того ж корпус додат-
ково споряджений GSM-модулем для віддаленої пере-
дачі результатів вимірювань на сервер та приймання
від сервера довідкової інформації. 

Елементна база була широко представлена компа-
нією «Бондіолі і Павезі» (рис. 9). Компанія «Бондіолі і
Павезі» пропонувала відвідувачам виставки карданні
передачі, розпилювачі до обприскувачів, сервоприво-
ди та коробки передач.

Науково-дослідні організації на «АГРО-2019».
У роботі виставки взяли участь науково-дослідні і

навчальні інститути, серед них УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, ННЦ ІМЕСТ, НУБіП України та інші.

У рамках виставки «АГРО-2019» УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого представив тематичну експозицію «Новітні
техніко-технологічні рішення та міжнародні науково-
навчальні проекти для сільгосптоваровиробників.
Інновації в регіональному машинобудуванні», в якій
взяли участь вітчизняні виробники та постачальники
сільськогосподарської техніки .

Експозиція була розділена за такими рубриками:
- Інновації в регіональному машинобудуванні

(натурний показ за групами машин);
- Багаторічні енергетичні культури;
- Серія книг «Сільськогосподарська техніка – ХХІ»;
- Періодичні видання та експрес інформація;

- Науково-виробничий журнал «Техніка і технології
АПК».

За результатами виставки учасники експозиції
були нагороджені дипломами (рис. 10).

Висновок. Вкотре «АГРО-2019» продемонструва-
ла високий стандарт організації масштабних аграрних
подій і стала професійним майданчиком, що об’єднав
аграріїв з усіх куточків України і світу. Тож чекаємо на
зустріч наступного року!

Аннотация. С 4 по 7 июня 2019 года в. Киеве на
территории Национального Комплекса «Экспоцентр
Украины» (проспект Академика Глушкова, 1) состоя-
лась 31-ая Международная агропромышленная
выставка «АГРО-2019».

«АГРО-2019» – ключевое и самое масштабное
агропромышленное мероприятие в Украине и
Восточной Европе, продуктивная площадка для повы-
шения эффективности производства, внедрение
новейших технологий и развития всех сфер АПК
Украины. Выставка объединила более 1200 участни-
ков из 15 стран мира на площади 3,5 га, гостями
выставки стали около 89 тыс. Посетителей - агроно-
мов, специалистов по закупкам, владельцев и топ-
менеджеров агропредприятий, фермеров и всех
заинтересованных. Впервые на «Агро-2019» были
тематически объединены павильоны производителей
из США, Канады и Китая.

Summary. From 4 to 7 June 2019, in Kiev, on the ter-
ritory of the National Complex “Expocenter of Ukraine” (1
Academician Glushkov Avenue), the 31st International
Agricultural Exhibition “AGRO-2019” was held.

AGRO-2019 is the key and most ambitious agro-
industrial exhibition in Ukraine and Eastern Europe, a pro-
ductive platform for improving production efficiency, the
introduction of new technologies and the development of
all areas of the agro-industrial complex of Ukraine. The
exhibition brought together more than 1,200 participants
from 15 countries of the world on an area of 3.5 hectares,
about 89 thousand visitors became agronomists, pro-
curement specialists, owners and top managers of agri-
cultural enterprises, farmers and all interested guests.
For the first time, the Agro-2019 included thematic pavil-
ions of manufacturers from the United States, Canada
and China.

Рис. 9 – Експозиція фірми «Бондіолі і Павезі» на АГРО-2019

Рис. 10 – Вручення дипломів учасникам «АГРО-2019»

Стаття надійшла до редакції 12 серпня 2019 р.



36

№ 3 (112) вересень 2019 р.

Вступ. 19-21 червня 2019
року в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого (смт Дослідницьке
Васильківського району
Київської області) відбувся спе-
ціалізований захід «Міжнародні
дні поля в Україні/International
Field Days Ukraine 2019».

Організаторами заходу були
DLG Ukraine (Deutsche
Landwirtschaft Gesellschaft
/Німецьке сільськогосподарсь-
ке товариство), ІФВ Експо
Гейдельберг ГМБХ та
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Офіційний партнер – компанія Август-Україна, техніч-
ний партнер – ТОВ «Маскіо-Гаспардо Україна»
(Maschio Gaspardo). Генеральний медіа-партнер –
журнал «Agroexpert». Головний інформаційний парт-
нер – журнал «Пропозиція».

Основна частина. Протягом трьох днів близько 2
тисяч агровиробників, представників агробізнес-ком-
паній, науковців та майбутніх спеціалістів скористали-
ся цією платформою, щоб ознайомитися з новинками
техніки та агротехнологій, отримати консультації й від-
відати дискусії з провідними експертами ринку та про-
сто поспілкуватися з колегами-фахівцями.

Більше 80 компаній та організацій з України,
Австрії, Німеччини, Франції та Нідерландів внесли свій
вклад в цьогорічну подію, серед них оригінатори
сучасних гібридів та сортів, агрохімічні компанії, про-
відні виробники сільськогосподарської техніки, поста-
чальники послуг, навчально-наукові та дорадчі устано-
ви, спеціалізовані ЗМІ. 

В урочистому відкритті заходу брали участь заступ-

ник міністра аграрної політики та продовольства
України Віктор Шеремета, аташе з сільськогоспо-
дарських питань Посольства Німеччини в Україні
Германн Інтеманн, Перший заступник голови Київської
обласної державної адміністрації Світлана Свищева,
голова комітету землеробства Німецького сільсько-
господарського товариства (DLGe.V.) Фрідріх
Баумгертель та Народний аматорський хоровий
колектив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (рис. 1).

19 червня 2019 року в рамках Днів Поля в Україні
був проведений Форум фермерів у рамках державно-
приватного партнерства на тему «Державна підтримка
для фермерських господарств та сільськогосподарсь-
ких обслуговувальних кооперативів у 2019 році».
Організатор заходу Міністерство аграрної політики та
продовольства України за підтримки проекту ЄС
“SAFPIU” - Підтримка впровадження сільськогоспо-
дарської та продовольчої політики в Україні», НААН
України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, DLG Ukraine.

Аграріям запропонували корисні доповіді та
подіумні дискусії на тему ерозії ґрунтів, спеціальні екс-

© Новохацький М., Бабинець Т., Муха В. 2019

Третя спеціалізована виставка «Міжнародні  дні
поля в Україні»/« Int ernat ional  Field  Days Ukraine»

в УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого

УДК 631.3:061.4

19-21 червня 2019 року в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (смт Дослідницьке Васильківського району Київської
області) відбулася третя спеціалізована виставка «Міжнародні Дні поля в Україні»/«International Field Days
Ukraine». Більше 80 компаній та організацій з України, Австрії, Німеччини, Франції та Нідерландів внесли свій
вклад у цьогорічну подію, серед них оригінатори сучасних гібридів та сортів, агрохімічні компанії, провідні
виробники сільськогосподарської техніки, постачальники послуг, навчально-наукові та дорадчі установи, спе-
ціалізовані ЗМІ.

«Здоров'я ґрунту - запорука стабільних врожаїв» - саме з таким лейтмотивом проходила ділова програма
виставки.

У статті наведено інформацію про Міжнародні Дні поля в Україні 2019, його учасників і заходи. Відмічено, що
в рамках спеціалізованої виставки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого окремо представив експозицію «УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого та Партнери – Центр інновацій техніки і технологій», де було експоновано продукцію заводів віт-
чизняного сільськогосподарського машинобудування.

Ключові слова: Міжнародні дні поля в Україні, експозиція, форум, агротехнологія, сільськогосподарська тех-
ніка, ґрунтозахисні технології, інновації, фермери.

Рис. 1– Урочисте відкриття Днів поля

Новохацький М., канд. с.-г. наук, Бабинець Т., канд. екон. наук, Муха В., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого)
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позиції («Ґрунтовий профіль: як оптимізувати структу-
ру ґрунту», «Бочка Лібіха та обмежувальні фактори»,
«Диджиталізація»), демонстрації технологій обприску-
вання та внесення добрив (рис. 2).

Враховуючи щораз зрослу потребу у застосуванні
геоінформаційного програмного забезпечення в сіль-
ському господарстві, в рамках експозиції
«Міжнародного дня поля – 2019» 19 червня було про-
ведено круглий стіл «ГІС технології: базові елементи
сервісу для фермерів» за участю спеціалістів компанії
ESRI Ukraine, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та гостей
заходу, організаторами якого були УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, ESRI Україна, DLG Ukraine. Враховуючи
широкі можливості ГІС систем у візуалізації різного
типу результатів наукових досліджень та випробувань,
що проводяться в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, було
запропоновано продовжити співпрацю в рамках спіль-
них науково-дослідних та прикладних робіт з їх упро-
вадження у сільськогосподарському виробництві.

У рамках спеціалізованої виставки «Міжнародні дні
поля в Україні» пройшов тренінг Польової школи фер-
мера «Ґрунтозахисні технології у землеробстві» за
проектом «Інтегроване управління природними ресур-
сами на деградованих ландшафтах степової та лісо-
степової зон України», який реалізується
Продовольчою та сільськогосподарською організаці-
єю ООН (ФАО) за фінансової підтримки Глобального
екологічного фонду (ГЕФ). Серед організаторів тре-
нінгу – НААН України та УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Відповідно до першого пункту програми заходу, слуха-
чі відвідали полігон Виставково-інноваційного центру
НААН України де було представлено вітчизняні сорти
озимих зернових культур (120 ділянок), ярих зернових
культур (120 ділянок), лікарських трав (36 ділянок),
зернобобових культур (горох, сочевиця, вика) тощо
(рис. 3). 

Програмою передбачалося ознайомлення з науко-
во-дослідними полігонами УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого: "Біоенергетичні культури", "Стріп-тіл",
"АгроОлімп" та "Біотехнологія" (рис. 4 та рис. 5 ).
Коментарі та пояснення на експозиціях названих полі-
гонів надавали співробітники інституту.

Новітня технологія – технологія смугового основно-
го обробітку ґрунту, – була представлена на полігоні
"Стріп-тіл". Слухачів зацікавив інноваційний підхід до
технічного рішення створення та використання маши-
ни для смугового обробітку ґрунту зі змінною геомет-
рією, яка дає можливість проводити нарізання смуг з
міжряддями 70 см для вирощування кукурудзи та з
міжряддями 90 см – для вирощування сої.

На полігоні "АгроОлімп" слухачам було надано
інформацію щодо переваг і недоліків застосування
систем основного обробітку ґрунту (традиційної – на
базі відвальної оранки, консервувальної – на базі без-
відвального глибокого обробітку (чизелювання), муль-
чувальної – на базі безвідвального обробітку дискови-
ми знаряддями на глибину 12-15 см і міні-тіл – на базі
мілкого (на глибину загортання насіння) основного
обробітку ґрунту).

У рамках спеціалізованої виставки «Міжнародні дні

Рис. 3 – Відвідування полігону Виставково-інноваційного 
центру НААН України

Рис. 4. – Ознайомлення з полігонами смугового обробітку ґрун-
ту, «АгроОлімп» та «Біотехнологія» УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Рис. 2 – Показ обприскувачів в роботі
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поля в Україні» УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого окремо
представив експозицію «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
та Партнери – Центр інновацій техніки і технологій».
Експозиція інституту була розділена за такими рубри-
ками:

• Інновації у вітчизняному сільгоспмашинобудуван-
ні (натурний показ машин);

• УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого: база для техніко-
технологічних інновацій і розвитку аграрного вироб-
ництва та вітчизняного сільгоспмашинобудування (рис.
6);

• Науково-виробничий журнал «Техніка і технології
АПК»;

• Серія посібників "Сільськогосподарська техніка –
ХХІ";

• Періодичні видання та експрес інформація.
На експозиції «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та

Партнери – Центр інновацій техніки і технологій» було
представлено 11 заводів вітчизняного сільськогоспо-
дарського машинобудування. Вона організована з
метою популяризації інновацій у конструюванні та
виробництві сільськогосподарських машин, які забез-
печують виконання вимог сучасних аграрних техноло-
гій. У формуванні експозиції перевага надавалася
інноваційним машинам, які виробляються заводами-
партнерами УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Розміщення
експонатів проводилося за групами машин відповідно
до класифікації Державного реєстру технічних засобів
для АПК (рис. 7). Крім стаціонарного був також органі-
зований показ техніки в роботі.

Особливу увагу на виставці заслуговувала компанія
БТУ-Центр, яка була представлена експозицією та
дослідним полігоном (рис. 8). Компанія «БТУ-Центр» –
провідний український виробник мікробних і фермен-
тних препаратів для сільського господарства. Серед
їхніх продуктів – лінійки для захисту та живлення рос-
лин, оздоровлення ґрунтів, біопрепарати для тварин-
ництва та ін. Загалом нами зареєстровано більше 50
біопрепаратів. Продукція компанії дозволена  до вико-
ристання в органічному землеробстві, що підтверджу-
ється сертифікатом Organic Standard.  

Учасники Днів поля достойно оцінили працю заво-
дів-виробників сільськогосподарської техніки та
участь УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого в технічному пере-
оснащенні селянських і фермерських господарств
сучасною вітчизняною сільськогосподарською техні-

Рис. 5 – На полігоні біоенергетичних культур
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Рис. 6 – Загальний вигляд експозиції УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого

Рис. 7 – На експозиції «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та
Партнери – Центр інновацій техніки та технологій»
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кою. Виробники кращих зразків техніки були відмічені
почесними дипломами та подяками організаторів. 

За традицією в останній день виставки було прове-
дено «Університет на полі – тур для студентів та викла-
дачів аграрних навчальних закладів». 21 червня на полі
зустрічали майбутніх агрономів та аграрних інженерів,
студентів аграрних навчальних закладів України I-IV
рівнів акредитації. Цього року в «Університеті на полі»
взяли участь понад 200 учасників з 7 навчальних уста-
нов, які жваво цікавилися новими технологіями та
можливостями майбутнього працевлаштування в
агросекторі.

Висновки. Третя спеціалізована виставка
«Міжнародні Дні поля в Україні»/«International Field
Days Ukraine» пройшла на високому міжнародному
рівні. Більше 80 компаній та організацій з України,
Австрії Німеччини, Франції та Нідерландів внесли свій
вклад в цьогорічну подію, серед них оригінатори
сучасних гібридів та сортів, агрохімічні компанії, про-
відні виробники сільськогосподарської техніки, поста-
чальники послуг, навчально-наукові та дорадчі устано-
ви (рис. 9).

Відвідувачі змогли оглянути дослідні ділянки учас-
ників; стати свідками індивідуальних демонстрацій
техніки в роботі; побачити спеціальні експозиції: «
Грунтовий профіль: як оптимізувати структуру ґрунту»;
«Бочка Лібіха та обмежувальні фактори»;
«Диджиталізація: експертні системи, консультаційна
допомога, автоматизація процесів».

Фермери отримали детальну інформацію в рамках
державно-приватного партнерства про державну
підтримку для фермерських господарств та сільсько-
господарських обслуговувальниих кооперативів у
2019 році а також взяли участь у тренінгу Польової

школи фермера «Ґрунтозахисні технології у землероб-
стві» за проектом «Інтегроване управління природни-
ми ресурсами на деградованих ландшафтах степової
та лісостепової зон України», який реалізується
Продовольчою та сільськогосподарською організаці-
єю ООН (ФАО) за фінансової підтримки Глобального
екологічного фонду (ГЕФ).

Усі ці заходи дозволили підвищити поінформова-
ність фахівців сільськогосподарського виробництва,
науково-педагогічних працівників і студентів аграрних
навчальних закладів та представників робітничих про-
фесій щодо кращого вітчизняного та закордонного
досвіду сільськогосподарського виробництва,
новітньої техніки та інноваційних технологій.

Аннотация. 19-21 июня 2019 году в УкрНИИПИТ
им. Л. Погорелого (пгт Дослидницкое Васильковского
района Киевской области) состоялась третья специа-
лизированная выставка «Международные Дни поля в
Украине» / «International Field Days Ukraine». Более 80
компаний и организаций из Украины, Австрии,
Германии, Франции и Нидерландов внесли свой
вклад в нынешнее событие, среди них оригинаторы
современных гибридов и сортов, агрохимические
компании, ведущие производители сельскохозяй-
ственной техники, поставщики услуг, учебно-научные
и совещательные учреждения, специализированные
СМИ.

«Здоровье почвы - залог стабильных урожаев» -
именно с таким лейтмотивом проходила деловая про-
грамма выставки.

В статье приведена информация о
Международных Днях поля в Украине 2019, участни-
ках и мероприятиях. Отмечено, что в рамках специа-
лизированной выставки УкрНИИПИТ им. Л.
Погорелого отдельно представил экспозицию
«УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого и Партнеры - Центр
инноваций техники и технологий», где экспонирова-
лась продукция заводов отечественного сельскохо-
зяйственного машиностроения.

Summary. Through June 19-21, 2019 at L. Pogorilyy
UkrNDIPVT the third specialized exhibition "International
Field Days Ukraine" was held (the village of Doslidnitske,
Vasylkiv district of Kyiv region). More than 80 companies
and organizations from Ukraine, Austria, Germany,
France and the Netherlands contributed to this year's
event, including originators of modern hybrids and vari-
eties, agrochemical companies, leading agricultural
machinery manufacturers, service providers, educational
and advisory institutions, specialized media.

"Soil health is the key to stable yields" - this was the
keynote of the exhibition's business program.

The article provides information on International Field
Days in Ukraine 2019, its participants and activities. It is
noted that within the framework of the specialized exhibi-
tion of  L. Pogorilyy UkrNDIPVT separately presented the
exposition « L. Pogorilyy UkrNDIPVT and Partners - Center
of Machinery and Technologies Innovations», where the
products of domestic agricultural machinery were exhibited.

Рис. 8 – Експозиція компанії БТУ-Центр»

Рис. 9 – Загальні види експозицій Днів поля

Стаття надійшла до редакції 13 серпня 2019 р.
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Вступ. 13 вересня 2019 року в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого відбулася ХIХ Міжнародна наукова конфе-
ренція «Науково-технічні засади розробки, випробу-
вання та прогнозування сільськогосподарської техніки
і технологій», присвячена 85-річчю від дня народження
академіка Л. В. Погорілого та 150-річчю від дня народ-
ження професора К. Г. Шиндлера

У роботі конференції взяли участь представники
двадцяти шести організацій, серед яких Мінагро -
політики України, ФАО, РУП «Науково-практичний
центр по механізації сільського господарства НАН
Білорусі», Національна наукова сільськогосподарська
бібліотека, національні аграрні та технічні університе-
ти, коледжі, науково-дослідні установи, заводи сіль-
ськогосподарського машинобудування тощо.

Основна частина. Програма конференції перед-
бачала вшанування пам`яті академіка Л. В. Погорілого,
відкриття меморіальної дошки до 150-річчя від дня
народження професора Камілла Гавриловича
Шиндлера – засновника випробувань землеробських
машин і знарядь в Україні (рис. 1, 2), пленарне та сек-
ційні засідання.

У програму пленарного засідання було включено 
6 доповідей представників НААН України, Мінагро -
політики України, відомих учених України та Білорусі,
координатора Програм розвитку ФАО ООН в Україні
(рис. 3 – рис.10).

Академік Вергунов В. А. у своїй доповіді відзначив,
що згідно з Постановою ВРУ №2654-VIII  від 18 грудня
2018 року «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у
2019 році»  та  протоколом №1 від 30січня 2019 року

Президії  НААН на її виконання у цьому році від-
значається 150 років від дня народження
Камілла Гавриловича Шиндлера (1869-1940) –
видатного вченого в галузі сільськогоспо-
дарської механіки, засновника випробувань
землеробських машин і знарядь в Україні та
Європі, професора Київського політехнічного
інституту (рис. 5).

© Бабинець Т., Литовченко О., Муха В. 2019

Бабинець Т., канд.екон. наук, Литовченко О., Муха В. провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Машиновипробування в Україні :  
фундатори та розвиток галузі

УДК 621.879:005.745

У статті наведена інформація про ХIХ Міжнародну наукову конференцію «Науково-технічні засади розробки,
випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій», присвячену 85-річчю від дня народ-
ження академіка Л. В. Погорілого та 150-річчю від дня народження професора К. Г. Шиндлера. Відмічено, що
згідно з Постановою ВРУ №2654-VIII від 18 грудня 2018 року «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 
2019 році» та протоколом №1 від 30 січня 2019 року Президії  НААН на її виконання у цьому році відзначається
150 років від дня народження Камілла Гавриловича Шиндлера (1869-1940) – видатного вченого в галузі 
сільськогосподарської механіки, засновника випробувань землеробських машин і знарядь в Україні та Європі,
професора Київського політехнічного інституту. Наведено коротку інформаційну довідку про його діяльність.

Ключові слова: конференція, випробування, професор, землеробські машини, організація, меморіальна
дошка.

Рис. 1 – Відкриття меморіальної дошки до 150-річчя від дня 
народження професора Камілла Гавриловича Шиндлера – 

засновника випробувань землеробських машин і знарядь в Україні 
на фасаді головного корпусу УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Рис. 2 – Учасники конференції

Рис. 3 – Вітальне слово екс. в. о. міністра
Мінагрополітики України Ольги Василівни

Трофімцевої
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У 1900 році Шиндлером К. Г. при КПІ була створена
станція випробувань землеробських машин і знарядь,
яка входила до складу лабораторій  інституту. Вона
надавала можливість студентам знайомитися з
наявними типами і конструкціями землеробських
машин і знарядь безпосередньо в роботі, а також вив-
чати методи їх досліджень. Крім того велась і наукова
робота щодо вивчення окремих питань механізації
сільського господарства та розробки методик і прила-
дів для проведення досліджень.

Працюючи в КПІ, він неодноразово був обраний дека-
ном сільськогосподарського відділення, захистив дисерта-
цію, отримав вчене звання ад’юнта прикладної  механіки.

Він був також членом Бюро сільськогосподарської
механіки Вченого комітету Міністерства хліборобства
Росії. Організовуючи випробувальні станції сільськогос-
подарської техніки, звертались до «знавця та аналітика
сільськогосподарського машинобудування», завідувача
єдиної на той час у Росії станції  випробування земле-
робських машин і знарядь професора К. Г.Шиндлера.

Творча спадщина Камілла Гавриловича Шиндлера
використовувалась у навчальних процесах, наукових
дослідженнях та сільгоспмашинобудуванні. Ним запо-
чаткована перша в Російській імперії та Європі станція
випробувань землеробських машин і знарядь, яка
стала осередком науково-дослідної роботи з їх вив-
чення  та протягом майже десяти років була єдиною
діючою станцією в країні. Ним вперше в Європі було

науково обґрунтовано функції такої станції, які не втра-
тили актуальності  й до цього часу.  Він  користувався
великою повагою й авторитетом серед вчених і вироб-
ників. З його думкою  рахувалися і  прислухалися до
неї видатні вчені того часу: В. Кірпічов,  А. Нечаєв , Д.
Арцібашев, А. Анциферов та інші.  Його школа, яка
стала провідною в підготовці кадрів  для сільськогос-
подарського машинобудування, виховала цілу низку
учнів і послідовників: І. Ємельянова, Л. Крамаренка, П.
Василенка, Л. Погорілого, В. Дубровіна та інших.

А нині на будівлі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, де
більш як сімдесят років  вивчали, досліджували,
випробовували  землеробські машини і знаряддя, ми
відкрили меморіальну дошку на його честь.

Академік Вергунов В. А. зачитав звернення до орга-
нізаторів та учасників конференції Президента НААН
України, академіка НААН Ярослава Михайловича
Гадзала. За визначний вклад в аграрну науку рішен-
ням президії Національної академії аграрних наук
України №12 від 28 серпня 2019 року директор
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчук Володимир
Іванович був нагороджений Почесною відзнакою
НААН, яку йому вручив на пленарному засіданні
Вергунов В. А.

У своїй доповіді «Наукове забезпечення адаптації
технічного регулювання та диверсифікації випробувань
на основі європейського досвіду» директор ДНУ
«УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого», доктор технічних наук,

Рис. 4 – Учасники пленарного засідання

Рис. 5 – «Професор Шиндлер Камілл Гаврилович 
(1869-1940) – видатний вчений у галузі 

сільськогосподарської механіки, засновник випробувань земле-
робських машин і знарядь в Україні» – доповідає Віктор

Анатолійович Вергунов – академік НААН України, директор
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки

Рис. 6 – «Леонід Володимирович Погорілий – гордість альма-
матер» – доповідь ветерана агроінженерної науки,  члена-
кореспондента НААН України, професора НУБіП України Д.

Войтюка

Рис. 7 – Виступає Володимир Іванович Кравчук – д-р техн. наук,
професор, член-кор. НААН України, директор ДНУ «УкрНДІПВТ

ім. Л. Погорілого» з доповіддю «Наукове забезпечення адаптації
технічного регулювання та диверсифікації випробувань на

основі європейського досвіду»
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професор, член-кореспондент НААН України
Володимир Іванович Кравчук відмітив основну місію
інституту на сучасному етапі розвитку АПК – це адапта-
ція технічного регулювання, диверсифікація випробу-
вань на основі європейського досвіду та модернізація
АПК. Стратегічними напрямами діяльності установи є:

- дослідження та гармонізація до Європейських норм
технічного регулювання в системі інженерно-технічного
забезпечення. Інноваційний продукт напряму – технічні
регламенти та гармонізовані стандарти щодо регулю-
вання допуску на ринок сільськогосподарської техніки;

- розвиток і диверсифікація машиновипробувань.
Інноваційний продукт напряму – імплементовані
Європейські процедури випробування сільськогоспо-
дарської техніки з метою отримання достовірних пара-
метрів технічної, функціональної та екологічної безпеки;

- дослідження з розвитку машинобудування та інно-
ваційних техніко-технологічних рішень в умовах зміни
клімату (за результатами машиновипробувань).
Інноваційним продуктом напряму є розроблені та адап-
товані інноваційні техніко-технологічні рішення для ста-
лого розвитку сільськогосподарського виробництва в
АПК України, що забезпечують підвищення ефективно-
сті, безпеку праці, екологічну та енергетичну безпеки.

Після закриття пленарного засідання робота кон-
ференції продовжувалася у двох секціях:

- «Сільськогосподарська техніка та обладнання:
прогнозування, конструювання, випробування» (керів-
ник секції – доктор технічних наук В. Ветохін) (рис.11);

- «Новітні технології в АПК: дослідження та управлін-
ня» (керівник секції  – доктор сільськогосподарських
наук В. Таргоня) (рис. 12)

На секціях було заслухано, обговорено та схвалено
понад 40 доповідей з актуальних питань агроінженер-
ного забезпечення АПК. Серед доповідачів були відо-
мі вчені, машинобудівники, виробничники, молоді
вчені та аспіранти.

Висновки. ХIХ Міжнародна наукова конференція
«Науково-технічні засади розробки, випробування та
прогнозування сільськогосподарської техніки і техноло-
гій», присвячена 85-річчю від дня народження академіка
Л. В. Погорілого та 150-річчю від дня народження про-
фесора К. Г. Шиндлера, яка відбулася 13  вересня 2019
року в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, пройшла на високо-
му науковому рівні. Було заслухано, обговорено та схва-
лено на пленарному засіданні 6 доповідей представни-
ків НААН України, Мінагро політики України, відомих уче-
них України та Білорусі, координатора Програм розвитку
ФАО ООН в Україні та понад 40 доповідей з актуальних
питань агроінженерного забезпечення АПК на секціях.

Аннотация. В статье приведена информация о ХIХ
Международной научной конференции «Научно-техни-
ческие основы разработки, испытания и прогнозирова-
ния сельскохозяйственной техники и технологий»,
посвященной 85-летию со дня рождения академика Л.
В. Погорелого и 150-летию со дня рождения профессо-
ра К. Г. Шиндлера. Отмечено, что согласно Поста нов -
лению ВРУ №2654-VIII от 18 декабря 2018 «О праздно-
вании памятных дат и юбилеев в 2019 году» и протоко-
лом №1 от 30 января 2019 Президиума НААН на ее
выполнение в этом году отмечается 150 лет со дня рож-
дения Камилла Гавриловича Шиндлера (1869-1940) -
выдающегося ученого в области сельс кохозяйственной
механики, основателя испытаний земледельческих
машин и орудий в Украине и Европе, профессора
Киевского политехнического института. Приведена
краткая информационная справка о его деятельности.

Summary. The article provides information about the
ХIХ International Scientific Conference "Scientific and
Technical Principles of Development, Testing and Fore -
casting of Agricultural Techniques and Technologies",
dedicated to the 85th birthday of Academician L.V.
Pogorilyy and the 150th anniversary of Professor K.G.
Schindler. It is noted that according to the Decree of the
Verkhovna Rada No. 2654-VIII of December 18, 2018 “On
commemoration of commemorative dates and anniver-
saries in 2019” and the protocol No. 1 of January 30, 2019,
the Presidium of the UNAS this year it is marked the 150th
anniversary of Camill Gavrilovich Schindler (1869-1940) - a
prominent scientist in the field of agricultural mechanics,
founder of tests of agricultural machines and implements in
Ukraine and Europe, professor at the Kiev Polytechnic
Institute. The brief information about his activity is given.

Рис. 8 – «Инновации в механизации сельского хозяйства рес-
публики Беларусь» – доповідь Сергія Григоровича Яковчика  –

кандидата с.-г. наук, доцента, директора РУП «НПЦ НАН
Білорусі по механізації сільського господарства» (Республіка

Білорусь)

Рис. 9 – Доповідь «Концептуальні підходи до створення нових
мобільних енергозасобів» директора ННЦ «ІМЕСГ»,  д-ра техн.

наук, професора, академіка НААН України Валерія Васильовича
Адамчука

Рис. 10 – «Глобальні ризики і виклики для сільськогосподарсь-
кої науки і виробництва» – доповідь Михайла Володимировича

Малкова – координатора Програм 
розвитку ФАО ООН в Україні Стаття надійшла до редакції 14 вересня 2019 р.
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Цього року видат-
ному вченому в галузі
сільськогосподарської
механіки, засновнику
випробувань земле-
робських машин і зна-
рядь в Україні та Європі,
професору Київського
політехнічного інститу-
ту Каміллу Гавриловичу
Шиндлеру виповнило-
ся б 150 років.

Він народився 15
червня 1869 року в
м.Твер у сім’ї швей-
царських громадян.

Початкову освіту
отримав у сім’ї. З
1880 року (з 11 років)
навчався спочатку в

Тверському реальному училищі, а потім в Імперському
Московському технічному училищі.

Набувши фаху інженера-механіка з правом носити
на грудях відзнаку встановлену імператором у 1893
році поступив на службу механіком цукрового заводу
біля м. Липецьк Тамбовської області.

Прагнучи нових знань, через два роки приватно від-
був до Європи, де поглиблено вивчав землеробські
машини і знаряддя не за книжками, а в реальних умо-
вах експлуатації.

Після повернення з-за кордону працював у
Московському сільськогосподарському інституті де
познайомився і співпрацював з Василем
Прокоповичем Горячкіним. Разом з ним був у числі
організаторів першого науково-дослідного конкурсу-
виставки сільськогосподарських машин на
Бутирському хуторі.

1897 рік – Міністерство Землеробства і
Державного майна відрядило Камілла Шиндлера, як
кращого спеціаліста, на півтора року стажуватися до
Німеччини,Франції, Англії і Північної Америки з метою
вивчення землеробського машинобудування.

Із закордонного відрядження повернувся в 1898
році і працював у Харківському технологічному інсти-
туті, керівником якого був представник передових
російських вчених у галузі теоретичної і технічної меха-
ніки, палкий борець за розвиток вищої школи – Віктор
Львович Кірпічов.

Віктор Кірпічов надалі стає першим ректором
щойно відкритого Київського політехнічного інституту
Імператора Олександра IІ і запрошує Шиндлера на
роботу. Шиндлер приймає запрошення і окрім викла-
дацької роботи йому доручають організацію станції
випробувань землеробських машин і знарядь.

Вчений був глибоко впевнений у необхідності
поєднання  теоретичних занять з практичними і прове-
денні випробувань.

У 1900 році мрія Шиндлера збулась і при КПІ була
створена станція випробувань землеробських машин і
знарядь, яка входила до складу лабораторій інституту.
Вона надавала можливість студентам знайомитися з
наявними типами і конструкціями землеробських
машин і знарядь безпосередньо в роботі, а також вив-
чати методи їх досліджень. Крім того, велась і наукова
робота щодо вивчення окремих питань механізації
сільського господарства та розробки методик і прила-
дів для проведення досліджень.

Працюючи в КПІ, він неодноразово був обраний
деканом сільськогосподарського відділення, захистив
дисертацію, отримав вчене звання ад’юнта прикладної
механіки.

Він був також членом Бюро сільськогосподарської
механіки Вченого комітету Міністерства хліборобства
Росії. Організовуючи випробувальні станції сільсько-
господарської техніки, звертались до «знавця та аналі-
тика сільськогосподарського машинобудування»,
завідувача єдиної на той час в Росії станції випробу-
вання землеробських машин і знарядь професора К.Г.
Шиндлера.

У 1911 році він був звільнений з КПІ за політичними
мотивами, але продовжував працювати в організаціях
безпосередньо чи опосередковано пов’язаних з
виробництвом та обігом сільськогосподарських
машин. На Всеросійській нараді з організації та
завдань станцій сільськогосподарського машинознав-
ства, скликаній у 1912 році, він висловився проти
покладення на машинно-випробувальні станції
завдання створення конструкцій нових машин,тоді як
деякі фахівці (Арцибашев Д., Косович П., Віннер В., та
інші) визнавали це можливим.

У 1919 році легально емігрував через Швейцарію
спершу в Англію, а згодом – у Чехословачину, де в
1940 році помер і похований у Празі.

Творча спадщина Камілла Гавриловича Шиндлера
використовувалась у навчальних процесах, наукових
дослідженнях та сільгоспмашинобудуванні. Ним запо-
чаткована перша в Російській імперії та Європі станція
випробувань землеробських машин і знарядь, яка
стала осередком науково-дослідної роботи з їх вив-
чення та протягом майже десяти років була єдиною
діючою станцією в країні. Ним вперше в Європі було
науково обґрунтовано функції такої станції, які не втра-
тили актуальності й до цього часу. Він користувався
великою повагою і авторитетом серед вчених і вироб-
ників. З його думкою рахувалися і до неї прислухалися
видатні вчені того часу: В. Кірпічов, А. Нечаєв, 
Д. Арцібашев, А. Анциферов та інші. Його школа, яка
стала провідною в підготовці кадрів для сільськогоспо-
дарського машинобудування, виховала цілу низку
учнів і послідовників: І. Ємельянова, Л. Крамаренка, 
П. Василенка, Л. Погорілого, В. Дубровіна.

Погоріла В. від колективу 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Д о  1 5 0 - р і ч ч я в і д д н я н а р о д ж е н н я в и д а т н о г о
в ч е н о г о  К а м і л л а  Г а в р и л о в и ч а  Ш и н д л е р а  

( 1 8 6 9 - 1 9 4 0 )
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13 вересня
2019 року
П о г о р і л о м у
Л е о н і д у
В о л о д и м и р о  -
вичу, доктору
технічних наук,
а к а д е м і к у
Української ака-
демії аграрних
наук, Російської
а к а д е м і ї
сільськогоспо -
дар сь ких наук,
Академії інже-
нерних наук Ук -
раїни, Лауреату
Державної пре-
мії України в
галузі науки і
техніки, заслу-
женому діячу

науки і техніки України виповнилося б 85 років. 
Леонід Погорілий – гордість і окраса сільськогоспо-

дарського машинобудування, світоч інженерної думки,
фундатор створення системи випробувань сільсько-
господарської техніки. На жаль він не дожив до цього
ювілею. Надто рано, на 69-му році, він раптово пішов з
життя. І сьогодні колектив інституту, його друзі, колеги
вшановують пам’ять людини, яка залишила нам неоці-
ненний науковий потенціал та школу талановитих
фахівців з випробувань сільськогосподарської техніки.

Народився Л. Погорілий 13 вересня 1934 року в 
с. Черепин Тетіївського району Київської області.
Закінчивши у 1958 році з відзнакою УСХА, Л. Погорілий
був направлений на роботу в Українську машинови-
пробувальну станцію. Спочатку працював інженером-
випробовувачем, далі – старшим науковим співробіт-
ником, завідувачем лабораторії, головним інженером,
заступником директора з наукової роботи. У 1976 році
він очолив Всесоюзний науково-дослідний інститут по
випробуванню машин і обладнання для тваринництва
та кормовиробництва. На посаді директор інституту, а
з 1991 року – генеральний директор НВО «Сільгосп -
машсистема»  та директор Українського науково-
дослідного інституту прогнозування і випробування
техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва, Леонід Володимирович працював до
останнього дня свого життя. Після його смерті за
видатні заслуги перед аграрною наукою розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України  № 813-р від 26
грудня 2003 року інституту присвоєно його ім’я
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

Усе життя Леоніда Володимировича пов’язане з
рідною землею, з тим, як навчатися обробляти її, як
по-господарськи з любов’ю вирощувати і збирати все,
що на ній так щедро вродило. Аграрій за покликанням,

інженер за фахом, він створив наукову школу, фунда-
ментальну базу випробувань та високопрофесійний
колектив науковців і випробувачів, знаних у світі в
системі випробувань сільськогосподарської техніки.

Ті, хто знав Леоніда Володимировича і працював з
ним пліч-о-пліч чи епізодично зустрічався, з теплотою
відзначають його людяність і прагнення безкорисливо
допомагати всім – колегам, підлеглим, односельцям,
а насамперед – всебічно підтримувати талановиту
молодь, залучати її до наукових пошуків, заохочувати її
досягнення і торувати їй шлях у велику науку. Саме
через це багато визнаних учених із вдячністю згадують
про наукову школу Леоніда Погорілого – наукового
керівника, консультанта, принципового, але безмежно
людяного опонента, постійного члена кількох спеціалі-
зованих рад із захисту докторських та кандидатських
дисертацій, доброзичливого члена експертних рад
ВАК СРСР та ВАК України. З його легкої руки ми маємо
сьогодні цілу плеяду докторів і кандидатів технічних
наук – еліти вищої школи, академічної науки та сього-
денного українського машинобудування, де месидж
«школа Погорілого» житиме і визначатиме професіо-
налізм, інтелектуальні можливості й органічне єднання
теорії з практикою. Це означає, що Леонід
Володимирович і нині з нами, що він став для нас міри-
лом і взірцем досягнень, сподівань, порядності й висо-
кої людяності – адже продовжує жити його справа,
країна пишається його учнями, а науковий інститут,
якому він присвятив більшу частину свого плідного
життя, з любов’ю носить його ім’я.

Щирість та чуйність, здорове зацікавлення справами і
проблемами інших людей, простоту і сердечність у спіл-
куванні з друзями Леонід Володимирович зберіг на все
життя. І цьому не завадили ні його особисті успіхи в науці,
ні вчені ступені та високі звання. Усе життя він був доб-
рою, повною творчої енергії і великих планів людиною.

Десятки монографій і сотні статей, написаних Л. В.
Погорілим, – це настільна література не лише для випро-
бувачів, а й для конструкторів сільськогосподарської
техніки, а сотні його учнів і послідовників – золотий фонд
кадрів конструкторів, дослідників і випробувачів. 

Багаторічну творчу працю видатного вченого від-
значено численними урядовими нагородами. Леонід
Володимирович – лауреат Премії Ради Міністрів СРСР
(1979) за розроблення і впровадження машин, прила-
дів і системи державних та відомчих стандартів для
оцінки ефективності нової сільськогосподарської тех-
ніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки (1992) та нагороджений орденами Трудового
червоного прапора (1977), «Дружби народів» (1986),
«Знак пошани» (2001) та багатьма медалями.

Світла пам'ять про Леоніда Володимировича
Погорілого надійно живе донині у серцях колективу
інституту, його учнів та багатьох людей, хто знав, спіл-
кувався, співпрацював з ним. 

Бабинець Т. від колективу 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Д о  8 5 - р і ч ч я в и д а т н о г о  в ч е н о г о
П о г о р і л о г о  Л е о н і д а  В ол о д и м и р о в и ч а
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31 липня 2019 року у віці 64 років пішов з життя наш
колега, вчений секретар УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
технічний редактор журналу “Техніка і технології АПК”,
кандидат технічних наук, старший науковий співробіт-
ник, Гусар Віталій Григорович. 

Він народився 17 червня 1955 року в с. Кустівці
Уланівського р-ну Вінницької області. 

З відзнакою закінчив у 1970 році Бердичівську
восьмирічну школу, і у 1974 році Бердичівський маши-
нобудівний технікум. З березня по серпень місяць
1974 року працював токарем-карусельником ІІ розря-
ду на Гатчинському заводі ім. Рошаля. У тому ж 1974
році поступив, а у 1980 році з відзнакою закінчив орде-
на Червоного Прапора Ленінградський механічний
інститут. У 1983 році Гусар В. Г. закінчив аспірантуру
Ленінградського механічного інституту і прийшов на
роботу у ВО «Ленінградський Північний завод» і пра-
цював там старшим інженером. А у 1984 році успішно
захистив кандидатську дисертацію. У 1985 році пере-
їхав з Ленінграда в Україну, поступив на роботу на
Бердичівський завод хімічного машинобудування
«Прогрес» і працював там інженером-технологом І
категорії.

З січня 1987 року по вересень 1997 року Гусар В. Г.
працював у ВНІВМОТ (з 1991 року – УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого) старшим науковим співробітником,
заступником завідувача відділу надійності сільсько-
господарської техніки, провідним науковим співробіт-
ником, завідувачем сектору сертифікації вузлів і агре-
гатів.

З 1997 до 2004 року Віталій Григорович працював у
різних бізнесових структурах: з 1997 по 2000 рік –
заступником директора з маркетингу Підприємства
матеріально-технічного забезпечення «Агро-Союз», з
квітня 2000 року по листопад 2001 року – директором
Українсько-Угорського спільного підприємства «ФК
ЛТД», а з лютого 2002 року по січень 2004 року – вико-
навчим директором НВО «Альфа».

З 1 січня 2004 року і до останнього дня Гусар
Віталій Григорович працював спочатку провідним нау-
ковим співробітником, а потім завідувачем лаборато-
рії, завідувачем відділу, вченим секретарем, в. о.
заступника директора інституту з наукової роботи
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Віталій Григорович був прекрасним науковцем,
професійно володів сучасними методами проведення
аналітичних і експериментальних наукових дослід-
жень. До сфери його наукових інтересів відноситься
конструювання і технологія машинобудування, надій-
ність техніки та елементної бази, технологія компози-
ційних матеріалів, методологічне забезпечення
випробування та прогнозування техніки і технологій
для сільськогосподарського машинобудування. У
доробку вченого понад 200 публікацій в науково-тех-
нічних виданнях, більше 20 патентів і винаходів.

Хітом 2015 року стала книга «Біосфера та агротех-
нології: інженерні рішення», яка видана за співавторст-
ва та активної участі Віталія Григоровича.

Гусар В. Г. був блискучим організатором наукових
досліджень, надзвичайно інтелігентною, чуйною, так-
товною але водночас, вимогливою людина.

Віталій Григорович користувався заслуженим авто-
ритетом серед колег по роботі, близьких та друзів. 

Світла пам’ять  про Гусара Віталія Григоровича
назавжди залишиться в серцях колег, 

які працювали з ним пліч-о-пліч в інституті та в
редакційній колегії журналу

Колектив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
та редакційна колегія

науково-виробничого журналу
«Техніка і технології АПК»

Пішов з життя Г усар Віталій Григорович 

вчений секретар УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого 
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