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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

 

УДК 577.574:591.5:504:597  

Томащук М., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: д.б.н., професор Снітинський В. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ПЛЮМБУМУ НА АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ 

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ В ЕРИТРОЦИТАХ КОРОПА ЛУСКАТОГО 

 

Одним із основних механізмів інтоксикації Плюмбумом є розвиток 

оксидативного стресу, про що свідчать порушення у про- та антиоксидантній 

системі (АОС) крові як інтегрального показника стану організму. У зв’язку з цим 

становить інтерес з’ясування метаболічних ефектів Плюмбуму в еритроцитах – 

клітинах, які, з одного боку, одними з перших підпадають під вплив зміненого під 

дією токсикантів внутрішнього середовища організму, а з іншого – володіють 

потужною системою антиоксидантного захисту.  

Вплив Плюмбуму вивчали на особинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) 

дворічного віку, масою 250320 г. Досліди проводили в акваріумах об’ємом 200 л, 

у яких розміщували по сім особин. Необхідну концентрацію важкого металу в усіх 

серіях дослідів моделювали внесенням у водне середовище 0,5 і 5 мг/л солі 

Pb(CH3COO)23Н2О “х.ч.”, що відповідає 5 і 50 ГДК Плюмбуму. Риб за наявності 

Плюмбуму витримували 96 год. Кров забирали за допомогою пастерівської піпетки 

зі серця риб.  

Визначали активність ферментів АОС у гемолізаті еритроцитів: 

супероксиддисмутазу (СОД) згідно з Е. Е. Дубініною і співавт. (1983); каталазу – 

згідно з М. А. Королюк та співавт. (1988).  

Згідно з отриманими результататами було встановлено, що за дії Плюмбуму в 

концентрації 5 ГДК відзначалося вірогідне зростання активності СОД у гемолізаті 

еритроцитів, тоді як за застосування концентрації 50 ГДК детектувалося істотне 

зниження активності цього ензиму. Такі зміни можна пояснити виникненням 

оксидативного стресу, коли Плюмбум є тригером кисень-опосередкованого 

ушкодження клітинних макромолекул, зокрема ліпідів та білків.  

Отже, з результатів досліджень бачимо, що еритроцити риб є особливо 

чутливими до дії оксидативного стресу, спричиненого Плюмбумом. У зв’язку з цим 

актуальною є розробка засобів, які б попереджували нагромадження в цих клітинах 

продуктів вільнорадикальних реакцій, що є необхідною умовою здійснення 

еритроцитами їхньої основної функції – транспорту кисню.  
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УДК 574.2+556.11(282.247.314) 

Гончарук Б., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: д.б.н., професор Гнатів П. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  

У ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ПОЛІССІ 
 

Унікальним природним комплексом України є Північно-Східне Полісся. 

Багаті водні ресурси і збережена природа роблять його перспективним регіоном. 

Проте вразливі екосистеми Північно-Західного Полісся зазнають щоразу 

сильнішого антропогенного впливу внаслідок господарського та рекреаційного 

водокористування. За такої ситуації актуальною проблемою регіону є збереження 

природних ресурсів і чистоти довкілля на основі збалансованого використання 

рекреаційного потенціалу та відносно непорушених природних комплексів регіону.  

Наше завдання – проаналізувати й оцінити стан водних ресурсів Північно-

Східного Полісся та розробити заходи для зменшення негативного впливу 

господарської діяльності на довкілля на прикладі підприємства «Камінь-Каширське 

виробниче управління житлово-комунального господарства».  

Найбільшу загрозу для вод Камінь-Каширського району становить скид 

зворотних вод Камінь-Каширського ВУЖКГ у р. Цир. Вона протікає територією 

Камінь-Каширського і Любешівського районів Волинської області, є правою 

притокою р. Прип'яті. Довжина річки – 57 км, площа водозбірного басейну –

507 км2. Річка Цир використовується як водоприймач осушувальної системи і 

належить до типу рівнинних річок. 

Формування хімічного складу річкової води відбувається під впливом 

природних та антропогенних факторів. Інтенсивне використання річок порушує їх 

природний гідрохімічний та гідробіологічний режими, зменшує водність, річки 

замулюються і заростають, збільшується їх евтрофікація за рахунок накопичення 

сполук азоту, фосфору та калію. Основна причина зниження якості полягає в 

різкому погіршенні їх самоочисної спроможності.  

Збільшення антропогенного навантаження, тобто прямого або побічного 

впливу господарської діяльності на басейн річки, призводить до перетворення 

природної системи в нову, природно-господарську. Фонова якість води (перед 

випуском) та якість річкової води після потрапляння скидів у р. Цир, за даними 

Волинського обласного центру з гідрометеорології, суттєво погіршується. 
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УДК 502.3 + 504.05 + 574.2 

Крегель Т., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: д.б.н., професор Гнатів П. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО РОЗМАЇТТЯ  

У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 

 

Сучасний стан флори Кременеччини спонукає до необхідності розширення 

екомережі для збереження рослинних ресурсів. Особливості формування 

флористичних колекцій Кременецького ботанічного саду як осередку збереження 

природної рідкісної флори та рослинних асоціацій базуються на потребі 

популяризації й охорони рослинних ресурсів України. Тому важливо розробляти 

заходи щодо активізації формування рослинних колекцій та передачі рослин у 

заповідні фітоценози в Тернопільській і прилеглих областях з урахуванням 

важливості та функцій Природного заповідника «Кременецькі Гори».  

Наше завдання – вивчення особливостей функціонування Кременецького 

ботанічного саду як осередку збереження й відтворення фіторозмаїття в екомережі 

Тернопільської та прилеглих областей України. 

Кременецький ботанічний сад – як центр збереження й відновлення 

рослинності, еколого-освітньої та навчально-виховної роботи серед молоді, 

відновлює свою роботу. У 1805 році тут було засновано Вищу Волинську гімназію 

(у 1819 р. перейменована на Кременецький ліцей). У 1809 році до Кременця прибув 

доктор В. Бессер і очолив ботанічний сад до часу припинення його функціонування 

як установи (1832 р.). Відновлення статусу Сад отримав у 1990 році. У 2001 році 

розпочата активна робота з освоєння території, призначеної для наукової зони та 

історичної частини (старого парку). У науковій зоні створені ділянки красиво-

квітучих видів, нових овочевих, пряно-смакових та кормових культур, лікарських 

рослин, природної флори місцевих ендемічних, реліктових та рідкісних видів і 

колекцій плодово-ягідних культур. Раритетний фітогенофонд судинних рослин 

природних ценозів представлений 28 видами, з них дев’ять видів (Euonymus nana 

Bieb., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce., Lilium martagon L та ін.) з Червоної 

книги України та 19 – регіонально-рідкісних.  

Крім виконання функцій наукового, навчально-освітнього та виховного 

закладу, ботанічний сад має значні перспективи на майбутнє як об’єкт 

рекреаційного призначення, адже в пам’яті кожного, хто відвідує Кременець, 

назавжди залишаються мальовничі ландшафти, благодатний клімат, історико-

архітектурні пам’ятки.  
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УДК 504:113 

Вітрук Ю., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Хірівський П. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

Дослідження боліт Волинського Полісся, зокрема аналіз закономірностей їх 

виникнення та формування сучасного природного стану, показало, що 

болототворні процеси виникають у двох напрямах: заболочення водойм і суходолу. 

Перший напрям – утворення боліт – поширений у межах усієї території України, 

зокрема й на Волинському Поліссі. Для другого – сприятливі умови в лісових 

районах. Багато боліт Полісся утворилося в результаті поєднання обох типів. 

Заболочування водойм відбувається здебільшого на озерах з водною, водно-

болотною й болотною рослинністю. У результаті цього згодом формуються 

торфовища в озерних уголовинах льодовикового і карстового походження. 

Волинська область на сьогодні є найбільш заболоченою. Болота всіх типів 

займають площу 116249,0 га. На території області виділяють три типи боліт: 

низинні (евтрофні), перехідні (мезотрофні), та верхові (оліготрофні). Верхові 

болота розвиваються на вододілах і займають лише окремі ділянки, вони мають 

дуже бідну флору і фауну, але специфічне поширення. Низинні болота є дуже 

багатими на мінеральні речовини та найпоширенішими на території області, багаті 

на флористичний склад. Перехідні болота є проміжними між низинними і 

верховими болотами, займають незначні за площею місця, флора є дуже бідною. 

Заболоченість території Волинської області становить 5,69 % території. 

Найбільше боліт – у Любешівському та Шацькому районах, а найменша їх 

кількість – у Володимир-Волинському та Ківерцівському адміністративних 

районах. 

За останні роки відбулася безконтрольна трансформація частини торфових 

боліт під сільськогосподарські угіддя. Невиправдані в екологічному відношенні 

масштаби осушення боліт призвели до таких проблем: стрімке пересихання боліт, 

розпилення та вітрова ерозія торфу, швидка антропогенна мінералізація торфовищ, 

погіршення гідрологічних умов, вторинне заліснення тощо. 

Характеризуючи заходи щодо збереження цінних болотних масивів, 

пріоритетними слід вважати створення низки національних парків та заказників. 
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УДК 504:113 

Гурко М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Хірівський П. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НПП «ПРИП’ЯТЬ-СТОХІД»  

У ЗБЕРЕЖЕННІ ФЛОРИСТИЧНОГО БІОРОЗМАЇТТЯ 

 

Територія НПП «Прип’ять-Стохід» належить до Західнополіського 

геоботанічного округу соснових і дубово-соснових лісів та евтрофних боліт 

Українського Полісся й відбиває основні риси Ратнівсько-Любешівського 

(Верхньоприп’ятського) геоботанічного району, що займає заплаву та надзаплавні 

тераси Прип’яті.  

На сьогодні НПП «Припять-Стохід», відповідно до Закону України «Про 

природно-заповідний фонд», виконує покладені на нього функції, пов'язані із 

збереженням, вивченням природних комплексів і проведенням еколого-освітніх 

робіт.  

Своєрідність рослинного покриву, багатого за ценотичним складом, 

обумовили багату та різноманітну флору. Нині встановлено основне флористичне 

ядро парку, яке складається із 510 видів cудинних рослин, 49 несудинних, 384 видів 

нижчих рослин. У складі флори території  НПП “Прип’ять-Стохід” налічують 

71 раритетних видів судинних рослин. Певне місце займають види рослин, які 

підлягають охороні на різних рівнях. Це види, занесені до Додатку № 1 Бернської 

конвенції (5) та Європейського Червоного списку (2) – міжнародний рівень 

охорони, Червоної книги України (39) – державний рівень, та списку рослин, які 

охороняються у Волинській області (29) – регіональний рівень. 

Зменшення кількості особин певних видів рослин на деяких пробних 

ділянках пояснюється тим, що це пов’язано і з збільшенням антропогенної 

діяльності людини (зривання квітів на букети, яке виснажує не тільки кореневу 

систему, а й репродуктивний фонд рослин, що призводить до їх загибелі; 

викопування рослин з метою їх пересадки; пряме руйнування місцезростань виду 

внаслідок прокладання доріг, а також облаштування звалищ побутових та 

промислових відходів). У заповідних територіях необхідно посилити 

екопросвітницьку роботу серед громадян сусідніх населених пунктів, щоб зламати 

стереотип громадян користуватися «дарами лісу» заповідних територій.  

До прикладних наукових проблем збереження біорозмаїття належать 

проблеми збереження і відтворення як окремих видів, так і рослинних угруповань, 

фауністичних комплексів. 
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УДК 504.06→628.5(477.83) 

Гурик А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Бучко А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ «ЛІСОВА»  

ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Видобувна промисловість − це галузь народного господарства, що здійснює 

видобуток корисних копалин − мінеральних утворень земної кори органічного та 

неорганічного походження, які можуть бути ефективно використані у сфері 

матеріального виробництва. 

Екологічна ситуація в Сокальському районі є однією з найважчих на 

Львівщині, що зумовлено, техногенним впливом на навколишнє середовище таких 

галузей промисловості як вуглевидобувна, вуглезбагачувальна та хімічна. 

Шахта «Лісова» Західноукраїнської вугільної холдингової компанії за 

адміністративним поділом розташована на території Сокальського району 

Львівської області, у 12 км від міста Червонограда. 

Вона введена в експлуатацію у 1963 році і розміщена на одному 

промисловому майданчику. Проммайданчик № 1 − виробнича база підприємства – 

межує:з півночі − колективні сади; зі сходу, заходу, півдня − ліс; з південного сходу 

− с. Параньки на відстані 750 м. 

На проммайданчику шахти «Лісова» розташовано вісім джерел викидів 

шкідливих речовин в атмосферу (чотири – організовані та чотири – неорганізовані).  

Шахта «Лісова», як і інші вугледобувні підприємства Червоноградського 

гірничо-промислового регіону, має вагомий вплив на погіршення екологічного 

стану довкілля, яке проявляється в забрудненні ґрунтів, води, повітря та 

безпосередньо впливає на погіршення здоров'я людей. 

Визначено основні джерела викидів забруднювальних речовин, а також 

перелік цих речовин. Це окис вуглецю, окис азоту, пил, сажа, метан, що 

виділяються із шахт, сприяють створенню парникового ефекту. 

Вода, що виділяється із шахт, містить тверді домішки й велику кількість 

солей, які забруднюють поверхневі водоприймачі. Переважаючий тип шахтних вод 

– сульфатно-хлоридно-натрієвого складу. 

Порода з шахти належить до IV-го класу за токсичністю (малонебезпечні), а 

за радіологічною активністю до І-го класу, що дає змогу використовувати її без 

обмежень для виготовлення будівельних матеріалів. 
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УДК 504.453:630.1 

Гуменчик О., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Корінець Ю. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ЕРОЗІЇ НА ГІРСЬКІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ В ЗОНІ ЗМІШАНИХ 

БУКОВИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 

Зі зростанням впливу людини на природу відбулися істотні порушення 

рівноваги природи, що відбилося на фауні та житті багатьох видів рослин, 

пов'язаних з лісом. Вирубки лісу й ерозія набули глобальних масштабів. 

Показано, що механічний склад, і особливо скелетність, впливають на 

фізичні властивості й визначають відношення ґрунту до ерозійних процесів. 

Сила стоку, яка розмиває й переміщує частинки ґрунту, залежить передусім 

від крутизни схилу. 

Різке збільшення ерозії в нижній частині лісосіки зумовлене значною 

крутиістю і збільшенням ширини вирубки. На збільшення інтенсивності ерозії 

впливає наявність добре вираженого мезорельєфу, утвореного системою невеликих 

поздовжніх балок. 

Наростання інтенсивності ерозії згори донизу зумовлене збільшенням сили 

стоку за рахунок притоку води з верхніх елементів рельєфу.  

Мілкіші слаборозвинуті світлі бурі лісові ґрунти порівняно з глибшими 

темними менш стійкі до розвитку ерозійних процесів. 

На менш кам'янистих ґрунтах у нижній частині схилу після вирубки лісу 

відзначено певне зниження шпаруватості й різкіше зменшення інфільтраційної 

спроможності верхнього горизонту. 

Суцільні рубки, які проводились на значних площах у поєднанні з наземною 

трельовкою, спричинюють істотні зміни фізичних властивостей і здебільшого 

інфільтрації верхніх горизонтів бурих лісових ґрунтів. 

Механічний вплив під час валки і первинного транспорту, погіршуючи 

водно-динамічні властивості ґрунтів на схилах, сприяє формуванню поверхневого 

стоку і розвитку водної ерозії ґрунту.  

Зміна фізичного стану і хімічного складу на еродованих ділянках вирубок 

спричинює значне погіршення лісорослинних властивостей ґрунту. Внаслідок 

цього ускладнюється штучне лісопоновлення, а згодом погіршуються ріст і бонітет 

наступного покоління лісу. 
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УДК 621.8.03:620.95 

Лазарєва Т., ст. 2-го курсу факультету туризму, готельної та ресторанної справи 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Кректун Б. В. 

Львівський інститут економіки і туризму 

 

ПІГМЕНТИ РОСЛИННОЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ СИРОВИНИ  

ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ВИКОРИСТАННЮ СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ  

У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Останні десятиліття характеризувалися широким застосуванням у 

технологічних процесах харчових виробництв різноманітних дешевих штучних 

добавок і барвників, які надають можливість готовим продуктам набути бажаних 

зовнішнього вигляду, структури, подовжувати термін їх зберігання тощо. Нині 

харчова промисловість в Україні досить активно споживає велику кількість 

харчових барвників (за оцінкою спеціалістів, не менше ніж 85–100 т на рік). Для 

забезпечення підприємств харчової промисловості проводять закупівлі імпортних, 

зазвичай синтетичних барвників. Слід зазначити, що синтетичні барвники за 

природою чужорідні щодо людського організму та містять домішки початкових і 

проміжних речовин, використаних у їх синтезі. Значна частина цих речовин 

токсична, багато з них викликають онкологічні захворювання.  

Виробництво натуральних харчових барвників сьогодні обмежене в 

масштабах і в асортименті. Водночас різні галузі харчової промисловості 

відчувають велику потребу в колорантах внаслідок заборони використання низки 

харчових синтетичних барвників. Важливим об'єктом пошуку рослинної сировини 

з унікальними властивостями є дикорослі рослини природоохоронних територій, 

пігменти яких ще вивчені недостатньо. 

Натуральні барвні речовини, як правило, належать до природних харчових 

компонентів, що вживаються людиною. Нешкідливість більшості з них не викликає 

сумнівів, оскільки адаптація людського організму до природних речовин 

здійснювалась у процесі еволюції. Натуральні харчові барвники містять у своєму 

складі, окрім фарбувальних пігментів, інші корисні біологічно активні компоненти. 

Тому їх використання з метою забарвлення продуктів харчування дає змогу не 

лише покращити зовнішній вигляд, а й підвищити харчову цінність виробу.  
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УДК 504.73 (477.83) 

Возна Н., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Зеліско О. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВАТ “ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД” 

 

ВАТ “Львівський інструментальний завод” спеціалізується на виготовленні 

інструментів (металоріжучі інструменти, мітчики, плашки, фрези, викрутки) та 

розташований у м. Львові по вул. Замарстинівській, 170. Територія підприємства 

межує з житловою забудовою: з півночі – вул. Гетьмана Мазепи; зі сходу – вул. 

Інструментальна; з півдня – вул. Уманська; зі заходу – вул. Замарстинівська. 

Нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) становить 50 м (металургійні, 

машинобудівні та металообробні підприємства й виробництва. Клас V п. 1. 

Підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень). 

Нормативна санітарно-захисна зона витримана. У межу СЗЗ не потрапляють 

житлові будинки, шкільні, дошкільні заклади, лікарні тощо. 

На території підприємства розташовані цехи та дільниці: головний 

виробничий корпус: цехи мітчиків, цех плашок, цех фрез, термічна дільниця, 

інструментальна та ремонтно-механічна дільниці, дільниця товарів народного 

вжитку, дільниця нанесення покриття; склад металу; ковальська дільниця; 

бляхарсько-трубовідна дільниця; електрообмоточна дільниця; лабораторія 

вимірювань та металографічна; заготівельна дільниця цеху плашок та мітчиків; 

склад готової продукції; ремонтно-будівельна дільниця; котельня.  

У результаті діяльності підприємства в атмосферне повітря потрапляють 

14 забруднювальних речовин: пил абразивно-металевий, ксилол, уайт-спірит, 

аерозоль масла мінерального, натрію гідроокис, натрію нітриту, хлориди натрію, 

калію, барію, оксид вуглецю, пил деревини, діоксид азоту, водень хлористий, 

натрію карбонат. 

Заміри концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі житлової 

зони, що безпосередньо прилягає до території підприємства, показали, що за 

жодним інгредієнтом не спостерігається перевищення нормативів ГДК. 

Концентрація забруднювальних речовин у зоні дії підприємства становить 0,2-

0,5 ГДК.  

Заміри шуму, проведені в санітарно-захисній зоні підприємства, показали, що 

перевищення значення ГДР немає.  
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УДК 504.058:477.83 

Москалюк В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Бучко А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ 

ДЛЯ ОЦІНКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ  

НА СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  
 

У сучасних умовах різкого зростання інженерно-господарського освоєння 

земної поверхні природні й техногенні процеси характеризуються активізацією 

несприятливих факторів – зміною гідрологічних умов, забрудненням поверхневих 

вод, ґрунтів відходами виробництв, аварійними скидами, підтопленням територій 

та розвитком карстопровальних явищ.  

Львівська область характеризується густою гідрографічною мережею, яку 

створюють річки басейнів Дністра, Західного Бугу, Стиру та Сяну.  

Для оцінки стану гідрографічної мережі, що є основою комплексного аналізу 

стану поверхневих вод, є досвід використання оперативної дистанційної 

відеоінформації (ОДВІ). Порівняно з наземною інформацією, ОДВІ є більш 

генералізованою й отримати її можна дуже швидко на значних територіях, що є 

необхідним передусім для виявлення джерел забруднення поверхневих вод. 

Наступним етапом є відбір проб для проведення аналізів для визначення кількісних 

і якісних характеристик води. З цих даних, які отримані в ОДВІ, можна дійти 

висновоку: в результаті діяльності промислових підприємств у водні об’єкти 

скидається понад 63% усіх стічних вод. Сільське господарство, використовуючи 

органічні добрива, мінеральні добрива, гербіциди і пестициди, скидає 15% 

забруднених стічних вод. 

Небезпечними є побутові комунальні стоки, які в неочищеному стані 

надходять в озера, ріки, водосховища. Саме вони складають 20% стічних вод. Це 

свідчить про те, що погіршується якість води – зменшується кількість чистих,  

прісних вод, що в майбутньому створить істотні екологічні проблеми. 

Виходячи з інформації, яка отримана за рахунок ОДВІ, органи 

адміністративного управління територій мають об’єктивну можливість проводити 

оцінку рівня відшкодувань за заподіяну шкоду природним об’єктам та визначити 

першочерговість природоохоронних заходів. 
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УДК 504.06:628.5 

Хомяк М., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Панас Н. Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УППГ-2 

ЗАЛУЖАНИ ГПУ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ»  

НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Метою дослідження була оцінка впливу виробничої діяльності установки 

попередньої підготовки газу (УППГ-2) Залужани Самбірської дільниці 

Комарнівського газового промислу ГПУ «Львівгазвидобування» на стан 

навколишнього середовища. 

УППГ-2 Залужани призначена для забезпечення підготовки газу 

23 свердловин Залужанського газового родовища з подальшою його подачею в 

промисловий колектор УППГ–УКПГ Залужани. Видобуток природного газу на 

виробничому майданчику УППГ-2 Залужани супроводжується його очисткою від 

вологи і механічних домішок, одоризацією газу та подачею газу з родовища в 

магістральний газопровід. Основні технологічні процеси, на які витрачається 

природний газ, включають виробництво теплової енергії в паливних установках, 

продувку та стравлювання газу.  

Утворення та викиди забруднювальних речовин відбуваються на всіх 

технологічних ділянках. На території УКПГ-2 Залужани є 9 джерел утворення та 

викидів забруднювальних речовин. Основний вклад у забруднення атмосферного 

повітря з джерел вносить свічки продувки свердловин та сепараторів. 

Технологічні процеси видобування природного газу на підприємстві 

супроводжуються викидами в атмосферне повітря діоксиду азоту, оксиду вуглецю, 

метану, спирту метилового, етантіолу (етилмеркаптану). Фактичні валові викиди 

забруднювальних речовин від підприємства – 439,8 т/рік. 

Максимальні приземні концентрації з урахуванням фонового забруднення 

атмосфери на межі житлової забудови с. Велика Білина Самбірського району не 

перевищують ГДК. 

Прогнозний розрахунковий рівень забруднення атмосферного повітря для 

виробничого майданчика УППГ-2 Залужани є допустимий і безпечний з кратністю 

перевищення ГДЗ = 0,612 (< 1).  

Джерелами шуму та інфразвуку на виробничому майданчику УППГ-2 

Залужани, розташованому у с. Велика Білина Самбірського району Львівської 

області, є технологічне обладнання. Виробничий шум та інфразвук, що 

досліджувався, є постійним, широкосмуговим. 

В усіх точках вимірів у денний (8.00-22.00) та нічний час (22.0-8.00) доби 

рівні шуму та рівні звукового тиску в октавних смугах частот 31,5-8000 Гц не 

перевищують гранично допустимих величин на прилеглій території житлової 

забудови, згідно зі санітарним законодавством (ДСН 3.3.6.037-99 та СН 3077-84).  
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Рівні інфразвуку в октавних смугах частот 2-31,5 Гц в усіх точках вимірів на 

межі наближеної житлової забудови також не перевищують гранично допустимих 

величин, згідно зі СанПиН 42-128-4948-89. 

Загалом функціонування газовидобувного підприємства за умови обмеження 

його потужності на рівні проектної і дотримання пропонованої санітарно-захисної 

зони в південно-західному напрямку до межі наближеної житлової забудови 

с. Велика Білина відповідає вимогам Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів (ДСП № 173-96, п. 5.7) та не створить загрози 

здоров’ю населення. 

 

 

УДК 504.453:630 

Смолінський Б., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Корінець Ю. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ТИСИ 

 

У результаті проведення аналізу стану басейну річки Дунай були визначені 

такі основні водогосподарські проблеми: забруднення поверхневих та підземних 

вод органічними, поживними та небезпечними речовинами, гідроморфологічні 

зміни. 

Основними джерелами забруднення органічними речовинами поверхневих 

вод басейну ріки Тиса є комунальні стічні води, промисловість, сільське 

господарство. 

Домінуючу частку забруднення органічними речовинами визначають два 

найбільші міста: Ужгород та Мукачеве, із стічними водами яких виноситься 84 % 

OP (за БСК5) та 88 % OP (за ХСК). 

У кожній із досліджуваних проб поверхневих вод, відібраних з водних 

об’єктів басейну р. Тиса, виявлено підвищені концентрації поліароматичних 

вуглеводнів, які є індикаторами нафтопродуктів. 

Засмічення русел і заплав річок твердими побутовими відходами є однією з 

основних водно-екологічних проблем, специфічною для української частини 

басейну Тиси. 

Найбільшими забруднювачами поверхневих водойм традиційно є об’єкти 

житлово-комунальних підприємств області. 

Відсутність систем каналізації та скидання неочищених комунально- 

побутових стоків є джерелом забруднення поверхневих та підземних вод 

сполуками поживних елементів (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, 

ортофосфати), а також патогенними мікроорганізмами. 

Основна кількість нітратів у ґрунтові води надходить із міськими стоками та 

в результаті сільськогосподарської діяльності. 
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Забруднення сполуками азоту поширене переважно в південно-західній 

частині області, де сконцентровані меліоративні системи. 

Забруднення зумовлене низкою причин – густою мережею неканалізованих 

населених пунктів, невпорядкованими смітниками та гноєсховищами. У 

свердловинах дослідних кущів меліоративних систем у різні періоди виявлено 

нітрити, нітрати та аміак. 

Протягом останнього десятиріччя відзначено перевищення ГДК за нітратами 

на великих водозаборах області. 

 

 

УДК 504.7(477.83) 

Миклясевич М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Кректун Б. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ “ЛКФ “СВІТОЧ”  

НА СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

У сучасному світі із складними взаємовідносинами різних напрямів людської 

діяльності проблеми екології, зокрема екологічної безпеки, постійно 

загострюються. Така несприятлива екологічна ситуація зумовлена інтенсивним 

розвитком промисловості, у цьому випадку харчової, яка є однією з найважливіших 

галузей України. 

Внаслідок виробничої діяльності людини в навколишнє природне 

середовище потрапляє велика кількість повітряних полютантів. Зокрема від 

підприємства “Світоч” в атмосферу серед таких речовин є: монооксид вуглецю, 

диоксид азоту, аміак, марганцю оксид, заліза оксид, пил цукру, пил борошна, 

завислі речовини та інші.  

Чимало забруднювальних речовин вносять у поверхневі води зі стічними 

водами цього підприємства. Стоки, які утворюються в результаті виробничої 

діяльності, досить концентровані. Така концентрація зумовлена використанням 

мийних засобів, котрі використовують для миття технологічного устаткування та 

іншими речовинами, які утворюються у процесі виробництва. 

На сьогодні забезпечення екологічної безпеки – досить складна проблема, 

оскільки існують як зовнішні, дія яких некерована з боку підприємства, так і 

внутрішні загрози, тобто ті, які продукуються переважно виробничою системою 

підприємства. Як внутрішні, так і зовнішні загрози, унеможливлюють реалізацію 

механізмів екологізації виробництва.  

Найвагомішою умовою формування екологічної безпеки є інноваційний 

розвиток підприємства за рахунок оновлення техніко-технологічної бази 

виробництва. Це впровадження новітніх ресурсозберігаючих та екологічно 

безпечних технологій, сучасного виробничого обладнання та установок, 

досконалих очисних споруд. 
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УДК 543.63:548.564.3 

Заневич Х., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Соловодзінська І. Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧОК КОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Вода відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що утворюють 

основу життя. Вона життєво необхідна для пиття, санітарно-гігієнічних цілей, 

сільського господарства, промисловості, міського будівництва, виробництва 

електроенергії, рибальства, відпочинку і багатьох інших видів діяльності людини. 

Вода має особливе значення для всіх рослин і тварин, а для багатьох живих істот 

слугує середовищем існування. Проблема збереження чистоти й дотримання вимог 

щодо якості показників води з кожним роком все більше загострюється. Тому 

питання охорони природного середовища, у тому числі водних ресурсів, є 

актуальним у наш час. 

Ці проблеми досить типові й для Тернопільської області, тому метою нашого 

дослідження було дослідити екологічний стан річок Коропець та Стрипи 

Козівського району Тернопільської області. Ці річки є лівими притоками річки 

Дністер (басейн Чорного моря), вода яких використовується для технічного 

водопостачання та зрошування. Річка Коропець забруднюється скидами 

Козівського, Монастириського, Коропецького ККП, Монастириського маслозаводу. 

Основними джерелами забруднення є Зборівське та Бучацьке комунальні 

підприємства. 

Воду для досліджень відбирали у селах Плотича та Денисів (р.Стрипа), у 

смт Козова (р. Коропець) протягом 2013-2015 років. Екологічний стан води річок 

оцінювали за показниками сольового складу, органолептичними, гідрофізичними 

та гідрохімічними показниками. Відзначено підвищений вміст аміаку, нітритів та 

нітратів, БСК, заліза загального у всіх відібраних пробах. За вмістом аміаку 

досліджувану воду можна віднести до VI категорії, за якістю – вода погана, сильно 

забруднена. За вмістом нітратів та нітритів вода річок Коропець та Стрипа 

належить до VIІІ категорії – вода надто погана, дуже брудна. 

Отже, дослідивши та проаналізувавши дані аналізів води за всіма 

показниками, зазначимо, що річки Коропець та Стрипа належать до помірно-

забруднених.  
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УДК 504.73 (477.83) 

Сілецький Т., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Зеліско О. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУП РОСЛИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ 

 

Природний заповідник «Розточчя» було створено Постановою Ради Міністрів 

УРСР від 5 жовтня 1984 року № 403 на базі державного заказника місцевого 

значення «Страдчанський ліс». Територія заповідника складається з двох ділянок – 

Верещицького і Ставчанського лісництв. На півночі (Ставчанська ділянка) та сході 

(Верещинська ділянка) заповідник межує з Яворівським національним природним 

парком. 

Поряд із значними досягненнями у вивченні токсичного впливу газоподібних 

інгредієнтів забруднення, досить повільно розгортаються дослідження 

нагромадження надлишкового вмісту важких металів в опаді лісової рослинності та 

лісовій підстилці, а також нагромадження цих токсичних елементів у ґрунті. 

Об’єктами досліджень є опад деревно-чагарникової рослинності, верхньої та 

нижньої лісової підстилки різних лісорослинних формацій ізаповідника «Розточчя», 

а також ґрунти під лісовою підстилкою. Описано десять пробних майданчиків на 

яких відібрано зразки ґрунту, опаду та підстилки, для подальшого визначення 

нагромадження у них важких металів. 

У процесі досліджень були отримані такі результати: 

1. Нагромадження кобальту залежно від типу лісорослинних умов не має 

чіткої закономірності. Мінімальна концентрація кобальту складає – 0,20, 

максимальна – 0,52 мг/кг. 

2. Концентрація свинцю в опаді заповідника «Розточчя» коливається в межах 

6,2 – 11,4 мг/кг. 

3. Концентрація кадмію в опаді заповідника «Розточчя» коливається в межах 

0,3 – 0,9 мг/кг. 

Тому на підставі середніх значень складемо такий ряд нагромадження важких 

металів: Рb > Сd > Со, а в субстратах: за Рb та Сd опад > верхня підстилка > нижня 

підстилка; за Со нижня підстилка > верхня підстилка > опад. 

Коефіцієнт аномальності відносно гранично допустимої концентрації за 

цинком, міддю, свинцем та кадмієм не перевищує одиниці. Згідно із класифікацією 

типів екологічної ситуації в Україні неперевищення одиниці за ГДК вказує на 

сприятливу екологічну ситуацію на території заповідника «Розточчя». 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_(%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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УДК 502.1(075.8) 

Кудибин Н., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., старший викладач Качмар Н. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА КІЛЬКІСТЬ ТВАРИН  

У МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СКОЛІВСЬКІ 

БЕСКИДИ» 

 

Українські Карпати відзначаються багатим і різноманітним за видовим 

складом тваринним світом. Необхідно відзначити, що сучасний стан майже всіх 

рiдкiсних видів у досліджуваному регіоні є незадовільним. 

Безпосереднім впливом господарської діяльності людини є потрапляння 

нетипових для річки Опір та її притоків теплолюбивих видів риб: карася 

сріблистого, коропа.  

Значний вплив на населення птахів Національного природного парку 

«Сколівські Бескиди» мають рубки лісу. Найчутливішими до зміни середовища 

виявилися птахи, життєдіяльність яких пов’язана з чагарниковим ярусом. 

Найнегативніше вирубування високих i дуплистих дерев (вiдсутнiсть місць для 

гніздування) впливає на денних хижих птахів і сов. 

Гадюка звичайна часто гине від рук пастухів, збирачів ягід і грибів, туристів 

(через низьку екологічну свідомість населення).  

Найбільшим хижим звіром на території парку, якому загрожує небезпека, є 

ведмідь. Одному ведмедеві потрібно не менше ніж 10 км2 лісу. Сучасна мережа 

природо-заповідних об’єктів Карпат не може забезпечити збереження і стабільне 

існування популяцій або локальних груп ведмедя.  

Чисельність іншого рідкісного виду звірів – видри. І її поширення залежить 

від кормової бази, здебільшого від наявності риби. Вона водиться в річках Стрий, 

Опір, Рибник, Крушельниця (притоки р. Стрий), Бутивля, Орява (притока Опору).  

Зменшення популяції зубра зумовлено сукупністю факторів: складні 

кліматичні та погодні умови, браконьєрство, інбридинг. 

За результатами проведених досліджень можна дійти таких висновків: з 

метою приваблювання рідкісних совоподібних, соколиних, яструбиних птахів 

необхідно влаштовувати штучні гніздівлі та основи під них; необхідно заборонити 

підгодівлю ведмедя бурого біля турбаз; застосовувати звуковий (постріли на 

пасіках, пасовищах) засіб відлякування звірів; створити вольєри для утримання й 

розведення рідкісних тварин із подальшим випусканням у природне середовище. 
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УДК 502.7:581.5: 

Кордіяка М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Войтович Н. Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОШИРЕННЯ ТА ОХОРОНА ГОРИЦВІТУ ВЕСНЯНОГО В УКРАЇНІ 

 

Adonis vernalis (горицвіт весняний) внесено до Червоних книг або Червоних 

списків флори Австрії, Німеччини, Румунії, Словаччини, Швейцарії, Швеції як вид, 

який перебуває під загрозою зникнення; Молдови та Хорватії – як зникаючий вид, 

Італії та Нідерландів – як зниклий вид. Горицвіт весняний внесено також до 

регіональних списків видів, які потребують часткової охорони, в Болгарії, Іспанії, 

Польщі, Франції, Чехії. Важливим внеском в охорону Adonis vernalis в Європі 

загалом стало включення рослини до додатку ІІ CITES і прийняття рішення про 

заборону міжнародної торгівлі його сировиною. 

Незважаючи на високий міжнародній статус охорони Adonis vernalis та 

загрозливий стан його популяцій у нашій країні, вид не занесено до жодного з 

видань Червоної книги України.  

В Україні вид охороняється у природних заповідниках – Український 

степовий (у всіх чотирьох відділеннях – Михайлівська цілина, Кам’яні Могили, 

Хомутовиний степ, Крейдова флора), Луганський, Медобори, Єланецький степ, 

Дніпровсько-Орільський, Кримський, Ялтинський, Карадагський, Опукський, у 

національних природних парках «Подільські Товтри» та «Святі гори» й у низці 

заказників та пам’яток природи. Серед заказників – Вишнева гора, Лиса гора та 

Печений Віл у Рівненський області, заказник Голиця та пам’ятка природи Глоди в 

Тернопільській області, заказники Касова гора, Чортова гора, Поділля, Масьок в 

Івано-Франківській області, Лиса гора, Стінки, Біла гора, Макітри, в 

Івахновецькому ландшафтному заказнику, у ландшафтних заказниках – 

Кармалюкова гора та Сокіл, у ботанічних заказниках – Панівецька дача, Вербецькі 

Товтри, Чапля у Хмельницькій області, пам’ятка природи урочище Княгиня, 

ботанічний заказник Тулинецькі Переліски тощо. 

Створення природно-заповідних територій у зазначених місцезнаходженнях 

Adonis vernalis дасть змогу істотно поліпшити його охорону в Україні. У 

перспективі потрібно взяти під охорону всі місцезнаходження Adonis vernalis. 

Необхідність цього зумовлена: 1) деградацією популяцій виду в нашій країні; 

2) високим міжнародним природоохоронним статусом цього виду; 3) тим, що разом 

з Adonis vernalis зростає багато рідкісних та зникаючих видів рослин, у тому числі 

внесених до Червоної книги. У Національній доповіді України 1997 р. вказували на 

необхідність створення цільових ботанічних резерватів з особливим статусом 

заготівлі та збирання рослин  для видів, які є надзвичайно цінною та дефіцитною 

сировиною для фармацевтичної промисловості, у тому числі Adonis vernalis.  

На таких територіях передбачено обмежене використання ресурсів, 

проведення наукових досліджень для відтворення (періодичність та допустимий 

обсяг заготівлі конкретних видів) та збагачення наявних запасів (підсів у природні 
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місцезростання, створення напівкультурних плантацій та ін.). Поряд із природно-

заповідними територіями суворого режиму охорони Adonis vernalis повинні 

існувати й такі резервати, які певною мірою можуть забезпечити потребу в 

сировині Adonis vernalis. У місцях, де збереглися деградовані популяції виду на 

схилах балок та терасах рік, необхідно проводити підсів. Саме такі ділянки повинні 

стати цільовими ботанічними резерватами з особливим статусом заготівлі та 

збирання рослин. 

 

 

УДК 631.8.81  

Антонюк В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. доцента Жиліщич Ю. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДП «ЛОПАТИНСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ  

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

ДП «Лопатинський спиртовий завод» – структурна одиниця Львівського 

обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, 

концерну «Укрспирт» – спеціалізується на виготовленні спирту етилового 

ректифікату «Люкс», «Екстра» із зернової сировини, а також меляси різних сортів,  

вуглекислоти.  

На підприємстві розміщено 22 джерела забруднення атмосферного повітря, 

від яких в атмосферне повітря виділяється 16 забруднювальних речовин II-

IV класів небезпеки: етилацетат, спирт етиловий, двооксид азоту, пил зерновий, 

оксид заліза, двооксид вуглецю, спирт аміловий,ацетальдегід, кислота оцтова. 

Сумарна кількість забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря, становить понад 9,8 т/рік. Фактична кількість викидів забруднювальних 

речовин у повітряне середовище в зоні діяльності підприємства відповідає 

гранично допустимим викидам.  

Фактичні концентрації забруднювальних речовин у викидах заводу в 

атмосферне повітря на перевищують ГДК за жодною хімічною речовиною. За 

розрахунками розсіювання забруднювальних речовин у максимальні приземні 

концентрації в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони підприємства 

не перевищують граничну допустиму концентрацію і становлять: для діоксину 

азоту – 47 частки ГДК, для спирту алілового – 0,42, для етилацетату – 0,41, для 

ацетальдегіду – 0,85, для суспендованих частинок, недиференційованих за складом 

– 0,96 частки ГДК. 

Отримані результати розрахунку показали, що розрахунковий розмір 

дорівнює нулю, тому розрахунок розрахункової санітарно-захисної зони для цього 

підприємства проводити недоцільно. 
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УДК 504.06:628.5 

Квасниця Н., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: асистент Янишин С. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  

В ЗОНІ ВПЛИВУ ТЗОВ «ГАЛІНДУСТРІЯ» 

 

Діяльність ТзОВ «Галіндустрія» полягає у виробництві металевих поштових 

скриньок, шаф колекторних, шаф для одягу, камер зберігання,  стелажів, дверей 

ревізійних, аптечок, ящиків під сигналізацію, електроящиків під лічильники та 

автомати, а також декоративних виробів для даху. Це зокрема великі й малі 

флюгери, вказівники, (кронштейни та тримачі для квітів і ліхтарів), прикраси для 

дому (ключниці, таблички на двері, універсальні гачки), прикраси для фасаду 

(вивіски, медалі, номерки на двері, термометр). Вироби виготовляють із 

сертифікованої холоднокатаної сталі різної товщини і фарбують декоративно-

захисними високоякісними порошковими фарбами методом електростатичного 

напилення.  

Промисловий майданчик ТзОВ «Галіндустрія» розташований за адресою: 

м. Львів, вул. Івана Мележа (на території механічного заводу). 

На сьогодні на промисловому майданчику підприємства розташовані основні 

виробничі цехи: пост газової різки металу; пост механічної різки металу;  цех 

лазерної різки металу; фарбувальна та  сушильна камери. 

Річний випуск металевих виробів – 41591 шт/рік. Технологічні потреби у 

виробленні пари та тепла на підприємстві забезпечує котельна, що працює на 

природному газі.  

Ми оцінили вплив виробничої діяльності ТзОВ «Галіндустрія» на стан 

атмосферного повітря та визначили джерела утворення й викидів забруднювальних 

речовин, розрахунок викидів забруднювальних речовин від окремих джерел, 

розрахунок розсіювання забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери 

та здійснили оцінку забруднення атмосферного повітря населених місць поблизу 

розташування підприємства, розробили заходи щодо контролю за дотриманням 

встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин 

та охорони атмосферного повітря за несприятливих метеорологічних умовах. 

У результаті здійснення основних та допоміжних операцій на 

ТзОВ «Галіндустрія» в атмосферне повітря виділяється десять забруднювальних 

речовин: заліза оксид (у переpахунку на залізо), марганець та його з'єднання (у 

переpахунку на діоксид марганцю), суспендовані частинки недиференційовані за 

складом, етилендіамін, стирол, фенол, формальдегід, епіхлоргідрин.  

Із найбільшою потужністю викидаються суспендовані частинки, 

недиференційовані за складом (0,898 т/рік), із найменшою – марганець та його 

з'єднання (0,00045 т/рік).  

http://www.galindustriya.com.ua/ua/shkafy_kollektornye.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/shkafy_metallicheskiye.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/shkafy_metallicheskiye.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/stellazhi.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/dveri_revizionnye.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/dveri_revizionnye.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/aptechka.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/signalizatsiya.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/elektroyashchiki.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/elektroyashchiki.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/o_nas.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/o_nas.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/o_nas.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/o_nas.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/o_nas.php
http://www.galindustriya.com.ua/ua/o_nas.php
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Аналіз відповідності фактичних викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами зі встановленими нормативами на 

викиди показує, що фактичні викиди не перевищують встановлених нормативів. 

Отже, додаткове надходження забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря внаслідок виробничих процесів із виготовлення металевих виробів на 

ТзОВ «Галіндустрія» не призводить до погіршення якості повітря, вираженого в 

перевищенні встановлених нормативів.  

 

 

УДК 349.42 

Архіпов Я., ст. 1-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Ксьонжик І. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ 
 

В Україні землі, забрудненні радіонуклідами, становлять 4,8% від загальної 

кількості території країни. Ведення сільськогосподарського виробництва на 

забруднених радіонуклідами територіях має здійснюватися згідно з положеннями 

Концепції проживання населення на території України з підвищеними рівнями 

радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, з дотриманням 

норм радіаційної безпеки й основних санітарних правил, і забезпечувати 

виробництво продуктів харчування, вміст в яких радіоактивних речовин не 

перевищує допустимих рівнів. 

До таких територій належать чотири основні зони: Зона відчуження; Зона 

безумовного (обов’язкового) відселення; Зона гарантованого добровільного 

відселення; Зона посиленого радіоекологічного контролю. 

У господарствах населення і суб’єктів господарювання, що розташовані на 

територіях, забруднених радіонуклідами, першочергового вирішення потребують 

такі питання:  

1. Виробництво продукції, споживання якої не призведе до перевищення 

середньорічної дози радіації. 

2. Впровадження у виробництво заходів щодо зменшення вмісту 

радіонуклідів у сільськогосподарській продукції.   

3. Вживання протиерозійних заходів, запобігання міграції радіонуклідів на 

незабруднені угіддя, у водойми, на території населених пунктів. 

Вирішення цьогого комплексу проблем дасть змогу підвищити якість 

продукції, яку споживає населення, зменшить рівень її внутрішньої радіації; 

розширить площі земель і водоймищ, із незначним рівнем радіологічного 

забруднення. 
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УДК 349.42 

Арутюнян А., ст. 1-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Ксьонжик І. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО 

МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Генетично модифіковані організми – це широка група рослин, тварин і 

бактерій, які створені для широкого спектру використання, починаючи від 

виробництва сільськогосподарської продукції і закінчуючи науковими 

дослідженнями. 

Існують дозволені до використання державою ГМО, але багато з них 

виробляють шкідливі або токсичні речовини, які за тривалого споживання шкодять 

здоров’ю людини. У процесі еволюції бактерії у продуктах ГМО стають невразливі 

до антибіотиків, що може завадити лікуванню хвороб, спричинених застосуванням 

продуктів генної інженерії. 

Продукти виробництва із застосуванням ГМО можуть стати 

високоефективною біологічною зброєю. 

У значної кількості населення нашої планети генетично модифіковані 

продукти формують більшу частину щоденного раціону живлення, що з часом 

призводить до хронічних захворювань цілих поколінь.   

Виробництво екологічно чистої продукції є запорукою здоров’я населення та 

екологічної безпеки будь-якої країни. 

Кожна держава повинна стежити за безпекою діяльності виробничих 

організацій, контролювати якість харчової продукції. 

Споживач повинен мати право та діючий законодавчий інструмент, щоб 

притягти до відповідальності виробника за неякісну продукцію. 

 

 

УДК 504.3.054+911.3:314(477.81) 

Садовська В., ст. 5-го курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту 

рослин 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Пушкарьова-Безділь Т. М. 

Уманський національний університет садівництва 

 

ВПЛИВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ М. УМАНІ 

 

Вода – безцінний скарб, від якого залежать життя та здоров'я людей. Відомо, 

що стан здоров’я людини залежить від чистоти повітря, способу життя, якості 

продуктів харчування та питної води. Мільярди вірусів і бактерій у воді призводять 

до спалахів епідемій, інфекційних захворювань, а токсичних речовин – до масових 

отруєнь та летальних випадків. 
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Мета дослідження полягає в аналізі сезонної динаміки зміни якості питної 

води у джерелах децентралізованого водопостачання різних районів м. Умані за 

фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними показниками за 2013-2015 роки, 

що нормується українським законодавством ДСанПіН 2.2.4–171–10 «Вода питна» 

та зв’язку стану захворюваності населення з отриманими результатами якості води. 

Проблема погіршення здоров’я населення є вкрай важливою, оскільки 

зроблений аналіз на основі медичних статистичних даних показав, що кількість 

населення м. Умані за досліджуваний період скоротилася на 1 тис. осіб (близько 

30 % за рахунок природного скорочення). Для більш правильного проведення 

розрахунків використовували відносну величину – кількість випадків захворювань 

на 10 тисяч жителів. 

Вживання неякісної питної води (2–2,5 л на добу однією людиною) суттєво 

погіршує самопочуття та зумовлює виникнення специфічних хвороб, оскільки 90 % 

усіх хімічних елементів та речовин (як корисних, так і токсичних) засвоюється 

організмом саме з води, і тільки 10 % – з їжі. 

У нашому дослідженні встановлено таку спільну для децентралізованих 

джерел питного водопостачання різних міст України, у тому числі і м. Умані, 

проблему як висока твердість води (серцево-судинні, шлунково-кишкові та 

сечокам’яні захворювання), підвищений вміст нітратів і, як наслідок, – нітритів 

(захворювання крові). Також гостро стоїть проблема нестачі фтору (ламкість 

кісток). 

Отже, майже половина мешканців міста (приватний сектор) споживають 

питну воду з криниць та свердловин, з незадовільним хімічним складом. Така вода 

зумовлює комплекс проблем пов’язаних із погіршенням самопочуття, адже 

відхилення будь-яких показників якості води від норми у 2-3 рази є небезпечним 

для життя та здоров’я споживачів.  

 

 

УДК 504+911.5+631.95 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА  

НА АГРОЛАНДШАФТИ КОМПАНІЇВСЬКОГО ТА КІРОВОГРАДСЬКОГО 

РАЙОНІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сільське господарство – найбільше наближена за типом речовинно-

енергетичних відносин до природних екосистем галузь. Саме тому пошук форм 

його ведення (спеціалізації), які б відповідали природним можливостям певної 

території, є основним завданням, вирішення якого сприятиме збалансованому 

природокористуванню в агросфері.  
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Враховуючи важливість поставленої проблеми, метою нашого дослідження 

було визначення ступеня впливу сільськогосподарських підприємств на стан 

ґрунтів як найважливішого компонента ландшафтів, а також проведення 

екологічної оцінки такого впливу в господарствах Компаніївського й 

Кіровоградського районів Черкаської області. 

На основі одержаної інформації про вирощування сільськогосподарських 

культур підприємствами Компаніївського та Кіровоградського районів (отриманої 

за допомогою інтернет-джерел), їхню спеціалізацію, ми самостійно розробили 

методику оцінки ступеня впливу сільськогосподарських культур на ґрунти за 

кожним підприємством. Оцінювали також роль культури у сівозміні. 

Кількість балів визначали за допомогою методу експертних оцінок. Чим 

більша кількість балів, тим інтенсивніший і згубніший вплив має підприємство на 

екологічний стан природних ландшафтів. Усі отримані результати ми нанесли на 

електронну карту за допомогою спеціальних картографічних процедур. 

Ми дослідили 35 сільськогосподарських підприємств Компаніївського та 

41 сільськогосподарське підприємство Кіровоградського району. Більшість з них 

суттєво впливають на агроландшафти (26 підприємств), лише 15 характеризуються 

дуже слабким впливом і шість підприємств найзгубніше впливають.  

Згідно з результатами Компаніївський та Кіровоградський райони 

Кіровоградської області мають середній рівень екологічного впливу на довкілля з 

переважанням господарств зернової спеціалізації в поєднанні з вирощуванням 

технічних культур (сої, ріпаку, соняшнику) та багатопрофільним тваринництвом.  

Дуже значний (понад 100 балів) 

 

 

     Значний (81-100 балів) 

 

     Суттєвий (61-80 балів) 

 

     Слабкий (41-60 балів) 

 

     Дуже слабкий (21-40 балів) 

 

     Майже відсутній (менше 20 балів) 

 

 

Рис. Шкідливий екологічний  

вплив галузей сільського  

господарства на агроландшафти  

(за 100-бальною шкалою) 
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WYKORZYSTNIE I OCHRONA ZASOBÓW ZIEMI 

 

Konieczna jest ochrona środowiska, racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi 

(ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków 

zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii) wzrost gospodarczy oraz 

sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających. Zasoby Ziemi dzielimy na: zasoby 

niewyczerpywalne, wyczerpywalne – odnawialne i wyczerpywalne – nieodnawialne. 

Zasoby niewyczerpywalne nie kończą się, ale ich jakość może się obniżać. Do 

odnawialnych bogactw przyrody należy między innymi woda, która krąży i nieustannie 

odnawia się w tak zwanym cyklu hydrologicznym. Parująca znad mórz woda 

transportowana jest atmosferą w kierunku lądu, gdzie spada w postaci deszczu lub śniegu, 

a następnie z powrotem przemieszcza się ku morzu. Odnawialnym bogactwem 

naturalnym może być również dobrze uprawiana gleba, ponieważ wierzchnie warstwy 

litej skały ulegają ciągłemu wietrzeniu, dzięki czemu warstwa gleby niejako "przyrasta" 

od dołu. Podobnie, właściwie zarządzane lasy zabezpieczają stałe dostawy drewna 

.Przyczyniają się do tego np. zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, czy ścieki 

odprowadzane do rzek. Zasoby wyczerpywalne – odnawialne mają zdolność odtwarzania 

się, ale wymaga to dłuższego okresu czasu.  Nieodnawialne zasoby przyrody tworzyły się 

wiele milionów lat. Powstają tak powoli, że z perspektywy długości ludzkiego życia ich 

zapasy są skończone, wyczerpywane. Do surowców nieodnawialnych należą między 

innymi paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), które potrzebowały wielu 

milionów lat na powstanie z materii organicznej. Wydobyte z wnętrza ziemi są albo 

spalane i zamieniane na energię, albo są surowcem do produkcji różnych tworzyw, np. 

plastiku i farb, nie nadających się do powtórnego przetworzenia. 

Za nieodnawialne uważa się również metale, chociaż nie są one spalane jak paliwa, 

to jednak raz użyte, z punktu widzenia środowiska, do którego miałyby wrócić, są niczym 

więcej niż złomem. W ciągu ostatnich dwudziestu lat ludzie stali się bardziej świadomi 

ogromnego marnotrawstwa surowców naturalnych. W wielu krajach znaczną część 

surowców wykorzystuje się powtórnie. Aluminiowy i żelazny złom staje się głównym 

źródłem surowców dla stale rozwijającego się przemysłu. Powtórne wykorzystanie metali 

pomaga również zaoszczędzić energię. Uzyskanie tony aluminium z aluminiowego złomu 

wymaga 1/20 energii, która potrzebna by była do uzyskania tej samej ilości aluminium z 

boksytu. Inne nieodnawialne zasoby to surowce skalne. Można się obawiać, że za ok. 100 

lat wyczerpią się niektóre z nieodnawialnych zasobów Ziemi. Jednymi z istotniejszych 

czynników, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania społeczności są woda i energia. 

Woda, w wielu miejscach na świecie jest jednym z najrzadszych zasobów 

naturalnych. Szacuje się, że około miliard ludzi jest pozbawionych dostępu do czystej 

wody pitnej, a kolejnych 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. Ponad 

2 miliony ludzi w krajach rozwijających się (głównie dzieci) umiera z powodu chorób 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_hydrologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietrzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowce_nieodnawialne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwa_kopalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_naftowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_ziemny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_organiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82om_%28metalurgia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_%28materia%C5%82oznawstwo%29
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wynikających z braku dostępu do czystej wody pitnej, źle działających urządzeń 

sanitarnych lub w wyniku nieodpowiedniej higieny. Wielki odsetek ludzi w krajach 

rozwijających się cierpi na choroby bezpośrednio lub pośrednio spowodowane piciem 

skażonej wody lub spożywaniem zatrutej żywności. Także niektóre organizmy żyjące 

w wodzie, które przenoszą choroby, mogą uczynić ją nie nadającą się do picia. Brak 

czystej wody pitnej wynika głównie z niewystarczających inwestycji w instalowanie 

systemów wodnych, ale także z nieodpowiedniego utrzymania już istniejących systemów. 

Najwięcej słodkiej wody - około 70 % - zużywa rolnictwo. Większość systemów 

nawadniania jest niewydajnych, ponieważ ok. 60 % wody marnuje się np. poprzez 

wyparowanie. Niewydajne nawadnianie prowadzi nie tylko do marnowania wody, 

ale również zagraża zdrowiu ludzi i środowisku naturalnemu. 

Energia, jest nie tylko czynnikiem umożliwiającym rozwój, ale także główną 

przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Szacuje się, że 2 miliardy ludzi, czyli ponad 30 % 

ogółu ludności świata nie mają dostępu do nowoczesnych usług energetycznych. Usługi 

takie, które zdominowane są przez spalanie paliw kopalnych, stwarzają szerokie 

możliwości na drodze postępu gospodarczego. Energię wykorzystuje się m.in. 

do zasilania samochodów, samolotów, zaopatruje się w nią fabryki i domy. Nieracjonalne 

i lekkomyślne jej zużywanie powoduje jednak emisję gazów cieplarnianych, które 

przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Problem nie polega 

na tym, że zasoby paliw kopalnych są niewystarczające, ale na tym, że są 

one nieodpowiednio wykorzystywane. Poza tym, należy również uświadomić ludziom, 

że współczesne usługi energetyczne nie są powszechnie dostępne.  

Jedną z ważnych kwestii jest racjonalne wykorzystywanie rolnictwa. Na świecie 

produkuje się więcej pożywienia niż jest potrzebne do wyżywienia ludzkości. Dla ponad 

miliarda ludzi jedynym dochodem jest przychód z uprawy produktów rolnych. Jeżeli 

zbiory są nieudane, rolnicy pozostają bez środków na zakup pożywienia. W wielu 

rejonach wiejskich, które zamieszkuje najbiedniejsza ludność świata, wydajność 

rolnictwa gwałtownie spada. Poprawa wydajności rolnictwa jest koniecznym warunkiem 

osiągnięcia jednych z celów zrównoważonego rozwoju, czyli ograniczenia ubóstwa 

i poprawy stanu środowiska. Kraje rozwijające się mają wiele trudności związanych 

z rolnictwem. Konieczność liberalizacji handlu zmusiła je do redukcji ceł, a to 

spowodowało zwiększenie taniego importu. Jednocześnie wysokie cła i subsydia 

dla rolników w krajach rozwiniętych sprawiają, że produkty rolne pochodzące z krajów 

rozwijających się są niekonkurencyjne. W listopadzie 2001 roku został przyjęty 

Międzynarodowy Traktat na temat Zasobów Genów Roślin dla Rolnictwa i Żywności, 

który ma na celu ochronę zasobów genów roślin, racjonalne ich wykorzystanie oraz 

sprawiedliwy podział korzyści płynących z ich wykorzystania, w tym korzyści finansowe 

związane z wprowadzaniem produktów na rynek. Kolejnym z działań podejmowanych 

przez społeczność międzynarodową w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania 

zasobów naturalnych była Karta Ziemi, podpisana w trakcie trwania Szczytu Ziemi w Rio 

de Janeiro. Karta zawierała 27 podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju, wśród 

których prawa i obowiązki państw oraz obywateli wobec środowiska naturalnego 

odgrywały naczelną rolę. Zasoby naturalne wykorzystywane w procesie produkcji tworzą 

określone dobra. Ich konsumpcja wpływa na poziom dobrobytu społecznego, którego 
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miernikiem jest ogólna użyteczność. Sukcesywne zużywanie zasobów naturalnych 

pociąga za sobą nieuchronnie ich zmniejszanie się. Dotyczy to w szczególności zasobów 

nieodnawialnych. W przypadku zasobów odnawialnych faktyczna ilość możliwych do 

wykorzystania zasobów zależy z jednej strony od stopnia ich eksploatacji, z drugiej zaś 

strony od realnych możliwości ich odtwarzania. Każda niemal działalność gospodarcza 

człowieka wymaga korzystania z zasobów naturalnych. Nadmierne wykorzystywanie 

surowców naturalnych spowodowało, że wiele ekosystemów zostało zakłóconych i nie są 

w stanie zregenerować się. Ludzie często nie są świadomi zgubnych dla środowiska 

konsekwencji swojej działalności. Często przyczyn poszukuje się daleko od źródła 

problemu, np. coraz większa emisja gazów cieplarnianych w krajach uprzemysłowionych 

może stać się główną przyczyną podwyższenia poziomu morza w rejonie południowego 

Pacyfiku. 

Stopniowo zaczynamy się przyzwyczajać do myśli, że oszczędzanie energii i 

zasobów naturalnych jest jednym z podstawowych przejawów odpowiedzialnego 

postępowania, które powinno charakteryzować każdego człowieka dbającego o dobro 

swoje własne i swych współobywateli. Pod pojęciem ochrony zasobów kryje się nic 

innego jak ochrona środowiska czyli są to wszystkie działania zmierzające do 

naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu 

otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia takich szkód bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania 

zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania 

odnawialnych źródeł energii. Sposoby ochrony środowiska: racjonalne kształtowanie 

środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów 

przyrodniczych do stanu właściwego, recykling. 

 

 

Kulesz J., I -rok Specjalność: Gospodarka i Administracja Publiczna 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

Scientific supevisor: Dr Wacław Kotliński 

Wydział Zamiejscowy w Myślenicach 

 

WAŻNE ZAGADNIENIA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY – EKOLOGIA 

 

Przełom XX i XXI w. to okres, w którym degradacja środowiska przyrodniczego 

stała się procesem dalece zaawansowanym. Wynika to głównie z osiągnięć rewolucji 

przemysłowej, mającej miejsce w drugiej połowie poprzedniego stulecia. Nieodłącznym 

elementem procesu produkcyjnego było postępujące, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, 

rabunkowe pobieranie surowców, przetwarzanie ich na wielką skalę, nie bacząc na 

wysokie zużycie energii i zanieczyszczenie środowiska. Długotrwale utrzymujący się, 

wysoki poziom eksploatacji doprowadził do tego, że na wielu obszarach globu została 

przekroczona ekologiczna bariera odporności środowiska.  

Problem nadmiernej degradacji środowiska zyskuje na znaczeniu także w 

architekturze i budownictwie, które przyczyniają się do narastania zjawiska. Architektura, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_naturalne
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jako sztuka kształtowania przestrzeni, w głównej mierze zajmuje się przekształcaniem i 

kompilowaniem szerokiej gamy materiałów, komponentów lub produktów, przy okazji 

prowadząc do powstawania znacznych ilości odpadów budowlanych. Taki stan rzeczy 

skłania do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w budownictwie, współczesnych form 

architektury energooszczędnej, zrównoważonego budownictwa przyjaznego środowisku 

naturalnemu. Aktualne trendy w architekturze coraz szerzej uwzględniają aspekty 

ekologiczne. 

Zrównoważone budownictwo znane jest także pod nazwą budownictwo 

ekologiczne. Ta nazwa ma związek z tworzeniem struktur budowlanych w drodze 

procesów oraz przy użyciu materiałów, które są przyjazne środowisku naturalnemu. 

Jeżeli przyjmiemy, że tradycyjne budownictwo łączy takie elementy, jak ekonomia, 

użyteczność, trwałość i wygoda, to w przypadku zrównoważonego budownictwa 

dochodzi ponadto aspekt ekologiczny. Tak więc głównym celem zrównoważonego 

budownictwa jest ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne 

oraz zdrowie człowieka. 

Podejście ekologiczne powinno być stosowane nie tylko do nowo budowanych 

budynków, lecz także do modernizacji istniejących struktur. Tym samym podejście do 

zrównoważonego budownictwa powinno mieć swój początek od fazy projektowania, 

poprzez wykonawstwo budynków, aż po ich renowację oraz rozbiórkę. Uwzględniając 

wpływ nowych obiektów na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, powinniśmy brać 

pod uwagę konieczność wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia 

słoneczna, techniki fotowoltaiczne, wykorzystanie drzew i roślin np. w konstruowaniu 

zielonych dachów, aż do wykorzystania deszczówki. 

Zanim powstanie budynek, trzeba go zaprojektować. To w projekcie zawarta jest 

cała koncepcja budynku, która ma wpływ na jego ekologiczny aspekt. Dobrze 

przemyślany projekt ma kluczowy wpływ na koszt prac budowlanych oraz koszty 

eksploatacyjne budynku. Projektant powinien ograniczyć do minimum negatywny wpływ 

inwestycji na środowisko naturalne.  

Ekologiczne budownictwo zakłada także ograniczenie zużycia energii, wody oraz 

materiałów użytych do budowy. Poprawnie zaprojektowany budynek pozwala ponadto 

ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych przez osoby w nim przebywające. Budując 

budynek do wyboru mamy niezliczoną ilość rozwiązań, technologii, materiałów i planów 

architektonicznych. W budownictwie zrównoważonym (ekologicznym) wykorzystuje się 

szereg materiałów bazujących na odnawialnych materiałach pochodzenia roślinnego.  

Redukcja zużycia energii przez budynki, oraz ograniczenie wytwarzanych przez 

nie zanieczyszczeń, leży u podstaw zrównoważonego rozwoju. Sektor budowlany zużywa 

bowiem 30-40% energii. Ponad 80% emisji szkodliwych dla środowiska substancji 

wytwarzanych przez budynki związanych jest z zużyciem energii w czasie jego 

użytkowania. Z danych wynika, że wprowadzenie ekologicznych rozwiązań pozwala na 

zaoszczędzenie 60-80% energii. 

Na zwiększenie efektywności wykorzystania energii duży wpływ mają np. montaż 

okien o wysokiej efektywności termicznej, przestrzeganie norm uzyskiwania parametrów 

izolacyjności ścian, podłóg, stropodachów, uszczelnienia itp. Okna są tym elementem 

budynku, który z jednej strony ma zapewnić dobre doświetlenie pomieszczeń dla 
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zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na oświetlenie, z drugiej strony należy 

uwzględnić wpływ okien na straty cieplne, biorąc pod uwagę, że zimą okna w porze 

słonecznej dogrzewają pomieszczenia darmową energią słoneczną, ale w porach 

bezsłonecznych powodują straty ciepła z pomieszczeń. 

Dobre efekty uzyskuje się montując solary słoneczne, szczególnie do grzania wody 

użytkowejz wykorzystaniem energii słonecznej, a nawet wytwarzania energii elektrycznej 

oraz montując rolety zewnętrzne, czy budując wiatrołapy. Jednym z systemów 

wykorzystania energii jest również wykorzystanie ciepła wód gruntowych do ogrzewania 

budynków i systemy rekuperacji do wentylacji budynków z ponownym wykorzystaniem 

ciepła. 

Ograniczenie konsumpcji wody oraz zapewnienie odpowiedniej jej jakości to 

główne cele zrównoważonego budownictwa. Woda pochodząca z pralek i zmywarek po 

oczyszczeniu może zostać wykorzystana do nawadniania terenów zielonych, lub jeśli 

zostanie uzdatniona, do spłukiwania toalet czy mycia samochodów. Zbierana deszczówka 

może być spożytkowana na podobne cele. Wykorzystanie wody deszczowej, a nawet 

„zużytej” po oczyszczeniu, staje się w wielu regionach bezwzględną koniecznością.  

Klimat budynku to jeden z bardziej istotnych aspektów budownictwa 

ekologicznego. Pod tym pojęciem należy rozumieć potrzebę zagwarantowania 

odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynku. Dotyczy to zarówno 

odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach budynku jak i oświetlenia oraz wymiany 

powietrza. 

Kluczowe znaczenie ma odpowiednia wentylacja, filtracja powietrza w 

pomieszczeniach, izolacja zabezpieczająca budynek i pomieszczenia przed wilgocią 

elementów konstrukcyjnych budynku. Wyboru rozwiązań oraz materiałów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych należy dokonywać już na etapie tworzenia projektu.  

Zrównoważone budownictwo, które koncentruje się na ochronie środowiska 

naturalnego, dba o zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków, zostało jednym z 

priorytetowych sektorów w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaliczyła 

zrównoważone budownictwo do tzw. sektorów wiodących, które mają bardzo duży 

potencjał innowacyjny oraz kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki nowoczesnej 

Europy. 

Aby ułatwić wdrażanie zasad zrównoważonego budownictwa, Komisja Europejska 

proponuje wprowadzenie ulepszonych regulacji prawnych i jednolitych metod 

standaryzacji oraz prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących tego zagadnienia. 

W tej chwili najważniejszym dokumentem europejskim na temat zrównoważonego 

budownictwa jest dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. dotycząca 

efektywności energetycznej. Priorytetem jest racjonalizacja zużycia energii, a dyrektywa 

porusza kwestie audytowania budynków pod kątem ich efektywności energetycznej oraz 

szczegółowo określa proces prowadzania kontroli urządzeń oraz instalacji grzewczych, 

klimatyzacyjnych itp. 

Od 2020 roku wszystkie nowopowstałe budynki mają charakteryzować się 

możliwie zerowym bilansem energetycznym (muszą zużywać niewielką ilość energii, 

pochodzącą przede wszystkim z odnawialnych źródeł). Będzie to efekt wprowadzonej w 

2012 roku dyrektywy unijnej o efektywności energetycznej. Nałożyła ona obowiązek 
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ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii. Sprostanie jej będzie o tyle 

trudne, że obecnie nieruchomości odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii w 

krajach Unii Europejskiej. 

O tym na ile dany budynek jest ekologiczny świadczą certyfikaty. Najbardziej 

znanymi na świecie certyfikatami są: brytyjski BREEAM (Building Research 

Establishment’s Environmental Assessment Method) i amerykański LEED (Leadership In 

Energy and Environmental Design). Uwzględniają one m.in: zużycie energii i wody, 

jakość powietrza (wewnątrz budynku), oświetlenie, gospodarkę odpadami, użyte 

materiały i technologie, lokalizację budynku. 

Co więcej, w obu systemach ocenie podlegają zarówno budynki nowe (w fazie 

projektowej), jak i istniejące. W Polsce funkcjonuje także niemiecki system certyfikacji 

DGNB, który - choć także ocenia budynki wielowymiarowo - jest znacznie mniej 

popularny niż BREEAM czy LEED. Korzystamy też z systemu Komisji Europejskiej 

(EU Green BuildingProgramme) – ten jednak określa jedynie poziom zużycia energii w 

porównaniu do norm krajowych. 

W Europie najbardziej rozpowszechnionych systemem jest BREEAM. Klasyfikuje 

on budynki,na podstawie liczby zdobytych punktów, przyznając im jedną z pięciu ocen: 

Pass  (zakwalifikowany), Good (dobry), VeryGood (bardzo dobry), Excellent 

(doskonały), Outstanding (wybitny). 

Dla budynków istniejących wydawana jest jeszcze nota „Acceptable”. 

Polska pod względem liczby przyznawanych certyfikatów wypada w Europie 

bardzo korzystnie. Najwięcej przyznano ich we Francji. Polska zajmuje drugą pozycję, 

wyprzedając m.in. Belgię, Szwecję i Wielką Brytanię. W Europie środkowo-wschodniej 

Polska jest niekwestionowanym liderem. Należy jednak dodać, że do analizy wzięto pod 

uwagę certyfikaty BREEAM International (dla budynków nowobudowanych) oraz 

BREEAM In-Use (dla już istniejących), które są dostosowane do wymogów 

międzynarodowych. W Wielkiej Brytanii bowiem, gdzie system BREEAM powstał, 

obowiązuje dodatkowo krajowy rodzaj certyfikatu. Każdy budynek administracji 

publicznej zobowiązany jest do jego posiadania, stąd liczba ta jest znacząco wyższa. 

Liczba przyznanych certyfikatów w Polsce stale rośnie.  

Amerykański system certyfikacji LEED nadaje nieruchomości jeden z czterech 

poziomów klasyfikacji: Certified (certyfikowany), Silver (srebrny), Gold (złoty), 

Platinum (platynowy). Cieszy się on w Europie mniejszym zainteresowaniem niż 

BREEAM. W Europie najwięcej certyfikatów LEED przyznano w Niemczech, Finlandii i 

Hiszpanii. W Polsce otrzymało go mniej niż 100 budynków. Najwięcej budynków 

zdobyło ocenę Gold (44%), kolejno Platinum i Certified (po 20%), a poziom Silver 16%. 

Według firmy Colliers International, o certyfikaty ubiegają się głownie właściciele 

budynków biurowych, w mniejszym zaś stopniu obiektów handlowych czy 

przemysłowych. Dwa na trzy przyznane certyfikaty BREEAM w Polsce dotyczą 

nieruchomości biurowych. Budynki handlowe stanowią zaś 17%, a przemysłowe 14% 

wszystkich certyfikowanych. W przypadku LEED, obiekty biurowe stanowią aż 88% 

wszystkich budynków posiadających amerykański certyfikat. Projekty przemysłowe i 

handlowe stanowią zaś odpowiednio 8% i 4%. 

http://tematy.forsal.pl/tematy/c/certyfikat
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Budowa budynków ekologicznych, o niższym stopniu zużyciu energii i wody, a 

więc bardziej przyjaznych środowisku, ma wiele pozytywnych aspektów. Z punktu 

widzenia inwestora, budynek certyfikowany jest oczywiście droższy w budowie, ale 

również jego wartość jest odpowiednio wyższa. Poza tym, właściciel może liczyć na 

szybsze znalezienie najemcy oraz na niższe koszty eksploatacji. Ponadto praca w 

ekologicznym budynku może wpływać na lepsze samopoczucie i zdrowie pracowników, 

co może przełożyć się na ich lepszą efektywność. Według badań Unii Europejskiej, 

budownictwo zrównoważone znacznie poprawia zdrowie pracowników, czego dowodem 

ma być mniejsza liczba zwolnień lekarskich (o 35-55 proc.). 

Prawo UE stawia przed Polską ogromne wyzwania, zakładając wdrożenie 

odpowiednich instrumentów finansowych, które pozwolą na sfinansowanie rozwiązań 

podnoszących efektywność energetyczną budynków. Zakłada się, że wszystkie nowo 

powstające budynki powinny produkować tyle samo energii ile zużywają. Państwo 

polskie powinno dążyć do stymulowania rozwoju przemysłu z dziedziny odnawialnej 

energii, jako ważnej gałęzi gospodarki. 
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EKOLOGICZNIE BEZPIECZNA PRODUKCJA ROLNA  

 

Podstawową zasadą w omawianym rodzaju rolnictwa jest rezygnacja ze stosowania 

w trakcie procesu produkowania żywności środków rolnych, weterynaryjnych i 

spożywczych pochodzenia chemicznego. Stąd w produkcji metodami ekologicznymi 

zabrania się: konserwowania surowców i ich przetworów przy użyciu napromieniowania 

lub fal elektromagnetycznych, stosowania hormonów, stosowania dodatków 

syntetycznych, przeprowadzania chemicznych rafinacji oraz wykorzystywania roślin, 

zwierząt czy mikroorganizmów, jak i produktów je zawierających, które uzyskane zostały 

w efekcie stosowania zdobyczy inżynierii genetycznej. 

Należy podkreślić, że rolnictwo ekologiczne umożliwia prowadzenie gospodarki 

zgodnej z przyrodą, pozwala na przeciwdziałanie degradowaniu środowiska dzięki 

stosowaniu środków naturalnych, umożliwia także uzyskiwanie żyzności gleby 

i zdrowotności zwierząt, a wyprodukowana tym sposobem żywność posiada wysoką 

jakość. 

Wśród najważniejszych funkcji rolnictwa ekologicznego wymienia się: 

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństw, ochronę wód gruntowych, 

utrzymywanie naturalnych krajobrazów oraz wspieranie kulturalnych i socjalnych funkcji 

w środowisku wiejskim. Natomiast wśród celów tego rolnictwa wskazuje się przede 

wszystkim na:  

1. Produkcję żywności posiadającej wysokie walory odżywcze, 

2. Wspieranie procesów życiowych zachodzących w systemach przyrodniczych, 
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3. Wzmocnienie cykli biologicznych w obrębie gospodarstwa, 

4. Wykorzystywanie odnawialnych zasobów przyrody bazując na regionalnej 

organizacji produkcji rolniczej, 

5. Zamykanie obiegu materii organicznej w obrębie gospodarstwa, 

6. Stosowanie materiałów wielokrotnego użytku, 

7. Zapewnienie zwierzętom godnych potrzeb bytowych, 

8. Unikanie skażeń i zanieczyszczeń środowiska, 

9. Nacisk na pozaprodukcyjny aspekt rolnictwa, 

10. Utrzymanie genetycznej różnorodności żywych elementów w gospodarstwie 

rolnym i jego otoczeniu, 

11. Zapewnienie producentom godnego życia, odpowiednich dochodów i 

satysfakcji z partycypowania w ochronie przyrody. 

Powszechnie przyjmuje się, że rolnictwo ekologiczne to taki sposób 

gospodarowania, w którym stosowane są jedynie środki naturalne w postaci nawozów 

zielonych, obornika, kompostu, nawozów zwierzęcych i minerałów występujących 

w przyrodzie. Ponadto w ochronie roślin stosowane są metody zapobiegawcze w postaci 

biologicznej oraz środki roślinne i mineralne, a zwierzęta mają zapewnioną ściółkę, pasze 

gospodarskie i ruch na świeżym powietrzu. Istotne znaczenie ma również fakt, że 

w gospodarstwach ekologicznych stosowany jest system produkcji rolnej, który opiera się 

na wykorzystywaniu tylko naturalnych procesów, jakie zachodzą w przyrodzie. 

Uwzględnia się także urozmaicony płodozmian, co ma na celu podwyższenie 

biologicznej aktywności i poziomu żyzności gleby. Materiały siewne i sadzeniowe 

pozyskiwane są w myśl zasad rolnictwa ekologicznego, a dobieranie gatunków i odmian 

roślin oraz ras zwierząt dokonuje się na bazie populacji, ras i odmian miejscowych, 

uwzględniając ich odporności na czynniki chorobotwórcze. 

Należy zatem przyjąć, że rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania, 

który charakteryzuje się zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą w obrębie 

gospodarstwa. Takie gospodarstwa określane są mianem gospodarstw ekologicznych, a 

ich produkty są ekologicznie bezpieczne. 

 

 

Kurzeja М., I -rok studia III stopnia, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

POLSKA LIDEREM NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWNICTWIE. 

BARIERY OGRANICZAJĄCE WYKORZYSTANIE PEŁNEGO POTENCJAŁU 

TEGO POLSKIEGO RYNKU 

 

Od dwóch dekad istotnym problemem polskich przedsiębiorstw był niski stopień 

innowacyjności, jednak według raportu Instytutu CEED dowodzi, iż Polska spośród 

państw Grupy Wyszehradzkiej ma najwyższy potencjał, aby stać się liderem 

nowoczesnych rozwiązań. Największym ośrodkiem innowacyjnych przedsiębiorstw w 

Polsce jest Warszawa, która skupia 680 tyś. firm wyróżniających się innowacyjnością. 

Kolejnym istotnym ośrodkiem innowacyjności jest Wrocław – 386 tyś., oraz Kraków- 
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281 tyś firm. Patrząc na sytuację u naszych sąsiadów liczba przedsiębiorstw 

wyposażonych w innowacyjne rozwiązania jest znacznie niższa w porównaniu do Polski. 

Na Węgrzech największe skupienie tego rodzaju firm znajduje się w Budapeszcie-  356 

tyś. W Pradze znajduje sie 193 tyś., natomiast w Bratysławie 91 tyś. przedsiębiorstw 

wyposażonych w innowacyjne rozwiązania. 

Obecnie dwa czynniki odgrywają szczególną rolę w rozwoju branży budowlanej – 

energooszczędność oraz idąca za nią ekologia. Inwestorzy z roku na rok 

przychylniejszym okiem patrzą na innowacyjne rozwiązania z zakresu eko- 

budownictwa. O ile branża budowlana oswoiła się już z rozwiązaniami bazującymi na 

energii słonecznej, jak np. kolektory solarne i panele fotowoltaiczne, o tyle coraz częściej 

można spotkać się z pojęciami domu pasywnego, czy inteligentnego. 

Korzyści zielonego budownictwa w Polsce bardziej doceniają przedsiębiorcy, 

wyposażając siedziby swoich firm w zrównoważone rozwiązania. Dziś, co 3 firma 

deklaruje, że w 2018r. ponad 60% wprowadzanych przez nią projektów będzie posiadało 

eko certyfikat. 

W Polsce wyróżniamy trzy systemy, które nadają certyfikat zielonego budynku: 

BREEAM, LEED, oraz DGNB System. Jednak dwa pierwsze systemy uznawane są za 

bardziej popularne w Polsce. 

BREEAD wyznacza on standardy dla zrównoważonego projektowania, oceniając 

budynki pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego i komfortu przyszłego 

użytkownika. Oceny przyznawane są w zależności od tego ile procentowo kryteriów 

zostało wdrożonych i udowodnionych w realizacji. Budynek oceniany jest punktowo, 

następnie przeliczane są na procenty, które z kolei mnożone są przez wagę przypisaną 

danej kategorii. Certyfikat BEEAD posiada 6 stopniową skalę. 

LEED czyli Leadership in Energy and Enviromental Design powstał w Stanach 

Zjednoczonych. Jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie 

systemów oceny wielokryterialnej budynków. Do wyboru mamy różne rodzaje 

certyfikacji, w zależności od rodzaju certyfikowanego obiektu. Niezależnie od wybranej 

kategorii, certyfikacja obejmuje 7 grup kategorii, w których łącznie można uzyskać 110 

punktów. Najwięcej certyfikatów LEED przyznano w Niemczech (82), Finlandii (71) i 

Hiszpanii (66). W Polsce otrzymało go 25 obiektów. 

Z danych zebranych przez Lion’s Bank wynika, że w Polsce na koniec kwietnia 

2014 roku certyfikat BREEAM posiadało 148 budynków, w tym 70 nowobudowanych i 

78 już istniejących. Najwięcej przyznano ich we Francji, gdzie 264 budynki mogą 

pochwalić się certyfikatem BREEAM. Polska zajmowała drugą pozycję, wyprzedając 

m.in. Belgię (108 certyfikatów), Szwecję (66) i Wielką Brytanię (40). 

Natomiast budynków z certyfikatami systemu LEED w Polsce jest 6 projektów (na 

całym świecie 9541 projektów certyfikowanych ), na poziomie Gold są to trzy projekty 

oraz trzy na poziomie Silver. Jak dotąd nie udało się uzyskać w Polsce certyfikacji na 

poziomie Platinum. 

Jednak jak wynika z najnowszych danych  przeprowadzonych w 2015r. przez 

Colliers International „Zielone budynki w Polsce 2015”, w Polsce jest 249 

certyfikowanych obiektów biurowych w systemie BREEAM lub LEED.W porównaniu z 

rokiem 2014r. liczba takich obiektów wzrosła o 60%. 
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Polska posiada ogromny potencjał pod względem rozwoju budownictwa 

zrównoważonego. Warszawa jest wiodącą stolicą w Europie Środkowo – Wschodniej pod 

względem liczby metrów kwadratowych nowo wybudowanej przestrzeni, jaka ubiega się 

o certyfikat. Możemy zatem mówić o standardzie rynkowym, a nie tylko trendzie czy 

przejściowym zjawisku. Oczywiście porównują Polskę z krajami Europy Zachodniej 

ciągle jeszcze znajduje się na początku swojej drogi i mam wciąż dużo do nadrobienia. 

Jednak niepokojącym zjawiskiem dla rozwoju potencjału polskiego rynku 

zrównoważonego budownictwa jest najniższy poziom świadomości społecznej na temat 

korzyści płynących z zielonego budownictwa. Potwierdza to raport RenoValue, który 

diagnozuje, że Polska jest jednym z krajów o najniższym poziomie świadomości w 

zakresie zrównoważonego budownictwa wśród ekspertów związanych z budownictwem. 

Zielone rozwiązania są nadal stosowane sporadycznie, a odpowiednie regulacje 

ułatwiające tzw. zielone inwestycje, nie zostały wprowadzone w odpowiednim tempie. 

To jedna z poważniejszych barier, która sprawia, że dziś Polska jest w gronie najsłabiej 

rozwiniętych państw Europy pod względem efektywności energetycznej. Widzimy 

jednak duży wzrost, z jednej strony świadomości firm budowlanych i deweloperów, a co 

za tym idzie – liczby projektów realizowanych na światowym poziomie. 

Dane raportu „World Green Building Trends 2016” wskazują, że rozwój zielonego 

budownictwa w Polsce mógłby być bardziej intensywny, gdyby branża budowlana była 

wspierana poprzez zachęty inwestycyjne i programy zwiększające świadomość w 

zakresie zielonego budownictwa. Przykładem takich narzędzi, mogą być zwolnienia 

podatkowe, które częściowo równoważą wyższe koszty ponoszone w początkowej fazie 

cyklu życia budynku Rozwiązania tego rodzaju zostały pozytywnie zaaprobowane przez 

kraje Europy Zachodniej. 

Do kolejnych barier blokujących rozwój komercyjnego budownictwa 

energooszczędnego w Polsce należy także brak rynkowych danych dotyczących zużycia 

mediów w komercyjnych budynkach energooszczędnych oraz w budynkach 

certyfikowanych w systemie LEED lub BREEAM, brak odpowiednich regulacji 

prawnych wspierających rozwój komercyjnego budownictwa energooszczędnego. Wśród 

hamulców polskiego rynku zielonego budownictwa wymienia się dodatkowe nakłady na 

zielone rozwiązania, które należy ponieść na pierwszym etapie projektu. 

Jeszcze kilka lat wstecz budownictwo ekologiczne było rzadko spotykane, dziś 

buduje się coraz więcej domów energooszczędnych, ale przede wszystkim siedzib dużych 

korporacji. Biznes jest jednym z podmiotów odpowiedzialnych za stan w jakim znajduje 

się środowisko naturalne i jeśli chce w dłuższej perspektywie trwać i rozwijać się, musi 

przyłączyć się do ruchu działającego na rzecz ochrony środowiska. 

Budowa budynków ekologicznych, o niższym stopniu zużyciu energii i wody, czyli 

bardziej przyjaznych środowisku, ma wiele pozytywnych aspektów. Patrząc z punktu 

widzenia inwestora budynki certyfikowane są w znacznie droższe w budowie od 

zwykłych budynków, jednak automatycznie wartość zrównoważonego budynku jest 

wyższa. Poza tym, dzięki posiadaniu takie certyfikatu właściciel może liczyć na szybsze 

znalezienie najemcy oraz na niższe koszty eksploatacji. Najemcy zaś mogą w ten sposób 

realizować politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto praca w 

ekologicznym budynku może wpływać na lepsze samopoczucie i zdrowie pracowników, 
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co może przełożyć się na ich lepszą efektywność. Według badań Unii Europejskiej, 

budownictwo zrównoważone znacznie poprawia zdrowie pracowników, czego dowodem 

ma być mniejsza liczba zwolnień lekarskich nawet o 30%.  

Aby ogromny potencjał polskiego rynku zrównoważonego budownictwa mógł być 

w pełni wykorzystany istotny jest wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący korzyści 

jakie przynosi zielone budownictwo dla samego użytkownika oraz środowiska. Większe 

wsparcie i zachęty inwestycyjne, które są stosowane w krajach Europy Zachodniej, 

mogłyby wpłynąć na bardziej intensywnego rozwoju tej branży.  

 

 

УДК 332.2  

Василик М., ст. 2-го курсу факультету бухгалтерського обліку 

Науковий керівник: викладач-методист  Барило О. М. 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Як відомо, існують два типи економічного зростання: екстенсивний та 

інтенсивний. Екстенсивний тип передбачає розширене відтворення за рахунок 

приросту кількісних чинників виробництва, таких як поголів’я тварин або посівних 

площ, за незмінних технологій. Особливість інтенсивного типу економічного 

зростання полягає у збільшенні обсягів виробництва за рахунок якісного 

вдосконалення всіх чинників виробничого процесу. Тому соціальна спрямованість 

економічного зростання вимагає переходу саме до інтенсивного типу, який 

передбачає інтенсифікацію виробництва на основі використання прогресивних 

досягнень науково-технічного прогресу. 

Для формування інтенсивного типу відтворення слід обов’язково 

враховувати, що кожен напрям інтенсифікації має граничну межу використання, 

нехтування якою може негативно впливати на агроекологічну систему. Йдеться про 

екологічно допустимий (граничний) рівень того чи іншого чинника інтенсифікації. 

Зокрема, застосування азотних добрив призводить, як відомо, до підвищення в 

біомасі вмісту нітратів, а тому максимальний рівень внесення цих добрив повинен 

контролюватися межею, за якою забруднення продукції нітратами перевищуватиме 

гранично допустимий рівень, передбачений стандартом. 

Сільськогосподарські підприємства, формуючи інтенсивний тип 

економічного розвитку, повинні забезпечити його екологічність за наступними 

ознаками: раціональне використання землі, забезпечення оптимального рівня 

розораності земельних угідь, що унеможливить розвиток водної та вітрової ерозії 

ґрунту; дотримання вимог недопущення забруднення ними навколишнього 

природного середовища та продуктів харчування, забезпечення дотримання норм 

відведення стічних вод від тваринницьких ферм і підсобних промислових 

виробництв; правильне складування, зберігання та внесення органічних добрив; 
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дотримання екологічних вимог при проектуванні, будівництві, реконструкції й 

введенні в дію нових будівель і споруд тощо. 

Як альтернатива інтенсифікації може розглядатися органічне виробництво, 

яке передбачає виробництво екологічно чистої продукції. Україна має особливо 

великий потенціал для розвитку органічного виробництва, але зараз воно 

знаходиться на початковій стадії. Головною причиною цього є відсутність належної 

законодавчої та нормативно-правової бази. 
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СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ  

Й ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ 
 

 

УДК 628.381.1:631.816 

Ружило Л., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: д.с.-г. н., професор Лопушняк В. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД НА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

 

Дослідження за вивченням впливу удобрення верби енергетичної компостами 

виготовленими на основі осаду стічних вод, проводили на сірому лісовому 

легкосуглинкову середньозмитому ґрунті кафедри агрохімії та ґрунтознавства 

ЛНАУ з такими показниками родючості: вміст гумусу в орному шарі становить 

1,65–1,91 %, рН сольове – 5,2–5,5. Забезпеченість рухомими формами фосфору і 

калію (за Чириковим) – низька, а гідролізованим азотом (за Корнфільдом) – дуже 

низька.  

У схемі досліду були такі варіанти: 1) без добрив – контроль;  

2) мінеральні добрива N90P90K90; 3) компост (ОСВ + солома (3:1)) – 20 т/га; 

4) компост (ОСВ + солома (3:1)) – 40 т/га. 

Нашими дослідженнями встановлено, що  застосування осаду стічних вод для 

виготовлення компостів на його основі забезпечило підвищення вмісту гумусу в 

сірому лісовому ґрунті за роки досліджень на 0,03–0,05%, що порівняно з 

контролем було вищим, відповідно, на 0,11–0,14%. За мінеральної системи 

удобрення верби енергетичної вміст гумусу знизився на 0,01%. За внесення 

компостів на основі осаду стічних вод у нормі 20–40 т/га на четвертий рік післядії в 

шарі ґрунту (0–40 см) відбувається підвищення показника рН сольове на 0,8–

1,1 одиниць та зниження гідролітичної кислотності на 0,37–0,34 ммоль/100 г 

ґрунту, а також збільшення  вмісту  органогенних елементів.  

Найбільший збір сухої речовини верби енергетичної забезпечило внесення 

компостів на основі осаду стічних вод і соломи (3 : 1) у нормі 40 т/га, який становив 

70,4 т/га, що на 29,2 т/га або 70,6% було більшим порівняно з контролем без 

добрив. У цьому ж варіанті отримано найнижчу собівартість енергії – 

0,0056 грн/МДж та найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності – відповідно, 

1,89.  

Отже, для забезпечення відтворення родючості сірого лісового слабозмитого 

ґрунту за вирощування верби енергетичної доцільно застосовувати компост на 

основі ОСВ та соломи (3 : 1) у нормі 40 т/га. 
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Безус Р., ст. 1-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Вислободська М. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ТЕМНО-СІРИХ 

ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

У зерновому клині України понад 40% посівних площ займають озимі 

колосові культури, серед яких провідне місце в усіх зонах належить озимій 

пшениці як цінній продовольчій високопродуктивній культурі. 

Сучасні сорти озимої пшениці високопродуктивні й за інтенсивної технології 

вирощування можуть забезпечувати врожайність зерна на рівні 60-80 ц/га. 

У системі заходів, спрямованих на збільшення врожаю зерна і підвищення 

його якості, важлива роль належить ефективному застосуванню добрив.  

Дослідження за вивченням оптимізації режиму живлення озимої пшениці 

проводили у ТзОВ «Вітамир» Снятівського району Івано-Франківської області. 

Схема досліду передбачала: 1) контроль – без добрив; 2) N40Р30К30;  

3) N80P60K60;  4) N120P90K90. 

У досліді використовували мінеральні добрива: азотні у формі аміачної 

селітри, фосфорні – гранульованого суперфосфату, і калійні – калійної солі. 

Фосфорні й калійні добрива згідно зі схемою досліду вносили восени під 

передпосівний обробіток ґрунту, азотні добрива – навесні, підживлюючи посів 

озимої пшениці. 

Перше підживлення (варіанти 2, 3 і 4) – регенеративне проводили у фазу 

кущення озимої пшениці з нормою азоту N40 кг/га діючої речовини. Друге 

підживлення (варіант 3 і 4) – продуктивне – проводили у фазу виходу в трубку, і 

третє підживлення (якісне) – тільки на 4-му варіанті на початку фази колосіння. 

Врожайність озимої пшениці зростала із внесенням норми мінеральних 

добрив. Найвищий урожай зерна озимої пшениці – 62,5 ц/га отримали за  внесення 

добрив у нормі N120P90K90. Приріст урожаю відносно контролю становив 21,5 ц/га 

або 34,4 % за врожаю у контролі 41 ц/га. 

Застосовані мінеральні добрива позитивно впливали на якісні показники 

зерна озимої пшениці, а саме – на збільшення в ньому вмісту білка (0,3-0,8%) і 

клейковини (0,9-1,9%). 
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ПРОДУКТИВНIСТЬ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ЗАЛЕЖНО ВIД СИСТЕМИ 

УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМАХ ТИПОВИХ  

IЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТI 

 

Найефективнішим заходом підвищення врожайності сільськогоспо-дарських 

культур і поліпшення якості продукції є застосування органічних та мінеральних 

добрив, які є також одним з найефективніших засобів підвищення родючості 

ґрунту. 

Цукрові буряки, продукуючи високий врожай, потребують значної кількості 

поживних речовин. Тому метою наших досліджень було вивчення та встановлення 

оптимальної норми добрив у вирощуванні цукрового буряка на чорноземах 

типових Ізяславського району Хмельницької області. 

Польові досліди були закладенi у ТзОВ «Слава» Ізяславського району 

Хмельницької областi. Ґрунт дослідної ділянки характерний такими показниками 

родючості: вміст гумусу (3,45%), близький до нейтральної реакції ґрунтового 

середовища, добре забезпечений  доступними формами поживних речовин. 

Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) контроль (без добрив);  

2) гній 40 т/га; 3) N200P100K240; 4) гній – 20 т/га + N100P50K120. Мінеральні добрива 

використовували у формі аміачної селітри, суперфосфату і калійної солі. Органічні 

добрива використовували у вигляді напівперепрілого гною ВРХ. 

Дослідженнями встановлено, що органо-мінеральна система удобрення 

позитивно впливала на вміст поживних речовин у ґрунті, забезпечуючи 

бездефіцитний  баланс азоту, фосфору й калію.  

Найвищий урожай коренеплодів цукрового буряка (665 ц/га) отримали у 

варіанті з внесенням 20 т/га гною + N100P50K120. Приріст врожаю коренеплодів 

цукрового буряка відносно контролю становив 152 ц/га. Також у тому самому 

варіанті був найвищий вихід цукру – 113,7 ц/га. 

Отже, для підвищення родючості чорнозему типового й одержання високих 

та сталих урожаїв коренеплодів цукрового буряка з відповідними якісними 

показниками в умовах Ізяславського району Хмельницької області слід 

застосовувати органо-мінеральну систему удобрення із внесенням 

20 т/га гною + N100P50K120. 
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УДК 633.85:633.8 

Рущишин Р., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Пархуць І. М. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІПАКУ ОЗИМОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ 

ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Учені встановили, що для отримання врожаю ріпаку озимого на рівні 3,5-

4,0 т/га необхідно внести азоту 150-180, фосфору – 60-80 і калію – 120-150 кг/га. 

Упродовж 2013-2015 років були проведені польові досліди з питання 

вивчення впливу рівня мінерального удобрення на врожайність та якість ріпаку 

озимого гібриду Артус на дерново-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтах у 

ТзОВ „Агрокультура Захід” Самбірського району Львівської області. 

Агрохімічні властивості ґрунтового покриву характеризуються такими 

показниками:  гумусно-елювіальний горизонт товщиною 0–25 см, вміст гумусу в 

орному шарі (за І.В. Тюріним) – 1,6 %, що свідчить про невисоку природну 

родючість цих ґрунтів, рН сольової витяжки – 5,2, вміст легкогідролізованого азоту 

(за І.В. Тюріним, М.М. Кононовою) – 105 мг, рухомого фосфору й обмінного калію 

(за Кірсановим), відповідно, – 78 і  98 мг на 1 кг ґрунту.  

Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) контроль – без добрив; 

2) N100P50K80; 3) N70P60K100+ N50 у підживлення; 4) N80P70K120 + N60 у підживлення; 

5) N90P80K140 + N70 у підживлення. 

Найвищі показники структури урожаю ріпаку озимого (кількість стручків на 

рослині – 99,7 шт., кількість насінин у стручку – 20,0 шт., кількість насінин з 

1 рослини – 1994,0 шт., маса 1000 насінин – 3,49 г, маса насіння з 1 рослини – 7,0 г 

відзначено у варіанті досліду за внесення мінеральних добрив у нормі N90P80K140 + 

N70 у підживлення. 

Найбільшу врожайність – 34,0 ц/га – одержано за внесення мінеральних 

добрив у нормі N90P80K140 + N70 у підживлення. Приріст урожайності у зазначеному 

варіанті становив 20,4 ц/га до контролю (без добрив).  

Найбільший вміст олії – 43,2% – одержано в контрольному варіанті досліду, 

але загальний вихід олії 14,7 т/га найбільший одержали за внесення мінеральних 

добрив у нормі N90P80K140 + N70 у підживлення. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ  

ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 
 

Низка авторів вважає, що для повної реалізації високопродуктивних сортів 

пшениці озимої за інтенсивною технологією треба вносити по 90-120 кг/га азоту, 

фосфору й калію. 

Упродовж 2013-2015 років були проведені польові досліди з питання 

вивчення впливу рівня мінерального удобрення, особливо азотних добрив, на 

урожайність і якість пшениці озимої сорту Фаворитка на дерново-підзолистих 

ґрунтах у ФГ „ХАН-КО” Старовижівського району Волинської області. 

Характеристика орного шару дерново-підзолистого ґрунту така:  

рН сольве – 5,2, вміст легкогідролізованого азоту (за І.В. Тюріним і 

М.М. Кононовою) – 102 мг, рухомого фосфору – 88 мг і обмінного калію (за 

Кірсановим) – 91 мг на 1 кг ґрунту. Вміст гумусу (за Тюріним) у цих ґрунтах – 

1,8%.  

Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) контроль – без добрив; 2) Р90К120; 

3) N30Р90К120 + N60 у підживлення (ІV етап) + N60 у підживлення (VІІІ етап); 

4) N30Р90К120 + N30 у підживлення (ІІІ етап) + N60 у підживлення (ІV етап) + N30 у 

підживлення (VІІІ етап); 5) N30Р90К120 + N30 у підживлення (ІІ етап) + N30 у 

підживлення (ІІІ етап) + N30 у підживлення (ІV етап) + N30 у підживлення 

(VІІІ етап). 

Найбільшу врожайність – 56,7 ц/га – в середньому за роки досліджень 

одержали за внесення мінеральних добрив у нормі N30Р90К120 + N30 у підживлення 

(ІІ етап) + N30 у підживлення (ІІІ етап) + N30 у підживлення (ІV етап) + N30 у 

підживлення (VІІІ етап). Приріст урожайності в зазначеному варіанті становив 

22,6 ц/га, або 66,2 %. У цьому варіанті одержали найвищу масу 1000 зерен 46,6 г, 

натуру зерна – 790 г/л, склоподібність – 86 %, та вміст у зерні білка 13,8 і 

клейковини 31,7 %. 
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УДК 635.21+633.15 

Когут Р., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Іванюк В. Я. 
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ВПЛИВ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ  

ЗА БЕЗЗМІННОГО ВИРОЩУВАННЯ 

 

Агрономічна наука і практика сільського господарства свідчать про те, що 

врожайність сільськогосподарських культур за вирощування їх на одній площі 

впродовж тривалого часу зменшується. Про повну безперспективність беззмінних 

посівів переконливо свідчать результати досліджень, проведених в Україні та поза 

її межами. 

У довготривалому стаціонарному досліді кафедри агрохімії та ґрунтознавства 

проводять дослідження впливу органо-мінеральної і мінеральної систем удобрення 

й застосування гербіцидів на показники родючості ґрунту, моніторинг 

забур’яненості та продуктивність картоплі за беззмінного вирощування. 

Органо-мінеральна система удобрення під картоплю передбачає внесення 

15 т/га органічних добрив та N45P42K70, а мінеральна – внесення лише мінеральних 

добрив у нормі N120P90K150.  

Оцінкою родючості ґрунту майже завжди є урожайність 

сільськогосподарської культури. Як відомо з літературних джерел, картопля 

належить до слабочутливих культур за реакцією на беззмінне вирощування.  

Урожай бульб картоплі сорту "Західна" у 2014 році після довготривалого 

беззмінного вирощування становив 11,3-16,5 т/га, а у 2015 р. – 12,7-18,5 т/га. 

Найвищу продуктивність мали варіанти з органо-мінеральною системою 

удобрення. 

У середньому за 2013-2015 роки дослідження урожайність бульб становила 

12,3-17,8 т/га. Приріст урожаю за суміжного використання органічних та 

мінеральних добрив становить 2,5-3,9 т/га, або 28 %. Використання гербіцидів 

сприяє зростанню урожайності картоплі на 1,6-2,0 т/га, або 11%. 

Отже, в умовах Західного Лісостепу України найвищі показники родючості 

ґрунту та ефективності спостерігають за застосування на беззмінних посівах 

картоплі органо-мінеральної системи удобрення з внесенням N45P52K70 мінеральних 

добрив та 15 т/га гною та внесенні гербіцидів.  
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Бєлавін Р., ст. 3-го курсу Навчально-наукового інституту заочної та 
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Львівський національний аграрний університет  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ 

 

У 2014-2015 рр. в умовах Горохівського району Волинської області на темно-

сірому опідзоленому ґрунті (зона Західного Лісостепу) проведені експериментальні 

дослідження з порівняльної оцінки нових сортів озимої пшениці української 

селекції. Вивчали сорти озимої пшениці: 1 – Фаворитка (контроль); 2 – 

Золотоколоса; 3 – Калинова; 4 – Спасівка; 5 – Злука, 6 – Щедра нива. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що сорт озимої пшениці є 

вагомим фактором формування її врожайності. Так, в умовах району в середньому 

за 2014-2015 р. р. врожайність нового сорту Злука досягла 61,0 ц/га, або на 26,3 % 

була вищою від показників сорту-контролю (48,3 ц/га). Максимальні значення 

показника – 68,8 ц/га – відзначено для нового сорту озимої пшениці Спасівка і 

сорту Щедра нива – 63,8 ц/га.  

Якість зерна пшениці озимої формується під впливом як умов вирощування, 

так і біологічних особливостей сортів. У середньому найвищий вміст білка 

відмзначений у зерні сорту Щедра нива – 14,8% проти 12,9% у контролю 

Фаворитка. За цією ознакою не поступалися контролю також сорти Злука (14,1%), 

Калинова (14,4%) і Спасівка (14,0%). 

Вміст клейковини у зерні озимої пшениці є сортовою ознакою і залежить від 

генотипічних особливостей сорту. Різниця між кращим сортом за цією ознакою – 

Спасівка (32,2%), і гіршим – Калинова (27,9%) – досягла 4,3%. При цьому в умовах 

господарства  у сорту Спасівка щороку формувалася клейковина І-го класу, а в 

Калинової – як правило, ІІ-го. 

Як встановлено, фактор біологічних особливостей сорту істотно впливає на 

розвиток хвороб пшениці озимої. Найвищу стійкість проти грибних хвороб у роки 

досліджень проявили нові сорти пшениці озимої Спасівка і Золотоколоса – 

ураженість останнього бурою іржею в середньому за два роки становила 2,1% 

проти 5,3% у контролю. Сорт озимої пшениці Золотоколоса практично не 

уражувався борошнистою росою (1,0-1,2%) і кореневими гнилями (0-0,2%).  

Найвищі економічні показники забезпечило вирощування нових сортів 

озимої пшениці Спасівка і Щедра нива. Собівартість 1 ц зерна становить, 

відповідно, 119,55 і 123,82 грн; прибуток з 1 га – 10351 і 9526 грн; рівень 

рентабельності – 125,8 і 118,1%.  При цьому гіршими економічні показники були в 

сорту-контролю Фаворитка: собівартість 1 ц зерна 147,51 грн, прибуток з 1 га – 

5916 грн, рівень рентабельності – 83,0%.  

Абсолютні значення коефіцієнта енергетичної ефективності (Кее) свідчать, 

що в умовах району найбільш енергетично доцільно вирощувати нові сорти озимої 
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пшениці української селекції Спасівка і Щедра нива, в яких значення цього 

показника складає, відповідно, 2,49 і 2,32 порівняно з 1,80 у сорту-контролю 

Фаворитка.  

На основі проведених досліджень з комплексної оцінки господарських і 

біологічних ознак нових сортів пшениці озимої української селекції та визначення 

основних економічних та енергетичних показників їх вирощування, пропонується 

господарствам Горохівського району Волинської області на темно-сірих 

опідзолених ґрунтах розширювати посіви під двома новими сортами пшениці 

озимої Спасівка і Щедра нива. При цьому доцільно і надалі у районі вирощувати 

сорт Золотоколоса, який добре адаптований до місцевих ґрунтово-кліматичних 

умов. Щодо нового сорту озимої пшениці вітчизняної селекції Злука, потрібно 

провести його додаткові дослідження, а площі під сортом Калинова доцільно дещо 

скоротити. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОРТИМЕНТУ РІПАКУ 

ОЗИМОГО В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ 
 

На перспективу збільшення валових зборів насіння ріпаку озимого 

відбуватиметься за рахунок підвищення його врожайності, тобто інтенсифікації 

ріпаківництва. При цьому надзвичайно важливе значення має впровадження у 

виробництво нових сортів і гетерозисних гібридів ріпаку, і передусім вітчизняної 

селекції, які краще адаптовані до місцевих ґрунтово-кліматичних, ніж зарубіжні 

аналоги. Дослідження з вивчення нових сортів і перспективних гібридів ріпаку 

озимого за господарсько-цінними  ознаками проведені в умовах Снятинського 

району Івано-Франківської області на дернових опідзолених ґрунтах упродовж  

2014-2015 р. р. З цією метою використані нові сорти і гібриди ріпаку озимого 

української селекції різних селекційних установ: Дангал (контроль), Дембо, ІХК 

07/36-186, ІХК 05/22-67 (усі – селекції Івано-Франківського інституту АПВ НААН 

України), Чорний велетень (Вінницька дослідна станція), Сенатор люкс 

(Національний науковий центр «Інститут землеробства НААНУ»). 

За даними досліджень загальний рівень насіннєвої продуктивності озимого 

ріпаку залежить як від сорту, так і від метеорологічних умов вегетації. У 

середньому за два роки новий сорт Дембо виявився продуктивнішим за інші сорти, 

і контроль Дангал – 40,5 ц/га проти 27,7 ц/га, що на 12,8 ц/га, або 46,2% більше за 

показники сорту-контролю. Високий врожай насіння в умовах району забезпечили 

також сорт  Сенатор люкс – 36,2 ц/га і нові перспективні гібриди місцевої селекції 

ІХК 07/36-186 та ІХК 05/22-67 – відповідно, 40,0 і 38,2 ц/га. 
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У стійкості озимого ріпаку проти хвороб вирішальне значення має генотип 

сорту (гібриду). В умовах Прикарпаття найменше уражаються альтенаріозом і 

переноспорозом нові вітчизняні сорти Дембо, Сенатор люкс, гібриди ІХК 07/36-186 

та ІХК 05/22-67. 

Отже, за комплексом цінних біологічних та господарських ознак і 

показниками економічної ефективності вирощування в умовах Прикарпаття 

виділилися нові сорти озимого ріпаку української селекції Дембо, Сенатор люкс, 

перспективні гібриди ІХК 07/36-186 та ІХК 05/22-67, які пропонується інтенсивно 

розмножувати і широко впроваджувати у господарствах різних форм власності 

Снятинського району як найбільш  економічно вигідний агрозахід підвищення 

ефективності ріпаківництва.  

 

 

УДК 631.527 : 633.4 

Кубійович С., ст. 5-го курсу, Наумов В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій 

та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. професора  Завірюха П. Д. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ОЦІНКА НОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ СЕЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ  

В КОНКУРСНО-ДИНАМІЧНОМУ СОРТОВИПРОБУВАННІ 
 

Учені-селекціонери Навчально-наукового інституту селекції і технології 

картоплі Львівського НАУ створили нові гібриди картоплі, які проходять 

селекційну проробку на заключному етапі селекції – у конкурсно-динамічному 

сортовипробуванні. Для досліджень використали 26 гібридів картоплі різних 

походження і біологічної стиглості. Дослідження виконані впродовж 2013-2015 р. 

р. Ґрунт дослідного поля – темно-сірий опідзолений легкосуглинковий. вміст 

гумусу – 2,84%, рН сольової витяжки – 5,8; вміст рухомих форм азоту 

(легкогідролізованого) – 98, фосфору – 52, і калію –  

121 мг/кг ґрунту. Для одержання потенційного врожаю бульб картоплі були внесені 

додатково мінеральні добрива N90Р115К180. Щорічно попередником картоплі в 

селекційній сівозміні була озима пшениця. 

Кожен гібрид і сорти-стандарти картоплі висаджували на чотирирядних 

ділянках по 30 бульб у рядку із площею живлення рослин 70х35 см. Ділянки 

розміщували у триразовій повторності. За стандарти прийнято: для 

середньоранньої групи – сорт Водограй, середньостиглої – Воля, і середньопізньої 

– Західна. Дослідження нових гібридів картоплі селекції ЛНАУ проводили 

відповідно до вимог методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з 

картоплею. Агротехніка на дослідному полі – загальноприйнята для картоплі в зоні 

Західного Лісостепу України. Виняток становила лише відсутність хімічних 

обробок проти фітофторозу з метою проведення об’єктивних польових 

фітопатологічних оцінок стійкості надземної маси рослин (бадилля) проти цієї 

хвороби. 
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Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак в окремих гібридів картоплі 

різних груп стиглості показав, що за абсолютним значенням вони вищі від 

показників відповідних сортів-стандартів. Так, у групі середньо-ранніх форм 

високою продуктивністю відзначався гібрид 02/65-23 (Зов х Невська) – 505 ц/га, 

або на 78 ц/га більше від врожайності сорту-стандарту Водограй (427 ц/га). У групі 

середньостиглих форм відібрані перспективні гібриди з потенційним урожаєм 

бульб понад 60 т/га: Г.02/2-17 (Воля х Ліщина) – 639 ц/га і Г.11/2-6 (Світанок 

київський х Pamir) х (Західна х Повінь) – 623 ц/га проти 514 ц/га у сорту-стандарту. 

Понад 60 т/га бульб забезпечив середньопізній Г. 99/11-4 (Студент х Sante) – 

672 ц/га. 

У західному регіоні України значних збитків картоплярство зазнає від 

ураження рослин картоплі фітофторозом. При цьому втрачається не тільки до 25-

40%, а подекуди і до 70% врожаю в полі, зібраний урожай погано зберігається у 

зимовий період. Застосування хімічних засобів захисту рослин картоплі не завжди 

себе виправдовує як із погляду підвищення собівартості вирощеної продукції через 

високу вартість пестицидів, так і з позиції рівня її екологічності. Отож, важливе 

значення у системі захисту картоплі від епіфітотій фітофторозу має вирощування 

сортів з високою або підвищеною польовою стійкістю проти хвороби. Як свідчать 

дослідні дані, низка вивчених нами нових гібридів картоплі вдало поєднує в 

одному генотипі високу продуктивність, підвищений уміст крохмалю в бульбах з 

підвищеною і високою стійкістю бадилля проти фітофторозу на рівні 7-8 балів за 

міжнародною 9-бальною шкалою. До них належать гібриди 02/104-31 (Повінь х 

Західна), 99/11-4 (Студент х Sante), 11/6-15 (Воля х Г. 374-66), 11/6-20 (Воля х Г. 

374-66), 11/2-6 [(Світанок київський х Pamir) х (Західна х Повінь)], 11/2-29 

[(Світанок київський х Pamir) х (Західна х Повінь)].  

Імунність нових гібридів картоплі селекції Львівського НАУ до найбільш 

шкодочинних хвороб гарантує обмежене використання пестицидів, дало змогу 

отримати екологічно чисту продукцію та сприяє охороні агробіоценозів. Із 

перспективними гібридами картоплі проводитимуть подальшу селекційну 

проробку відповідно до схеми і методики селекції цієї культури.   

 

 

УДК 635.21:531.35 

Дем’янчук Д., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Андрушко О. М. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ВПЛИВ ТЕРМІНІВ СІВБИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Протягом 2014-2015 рр. в умовах СГПП “Куснище” Любомльського району 

Волинської області проводили дослідження щодо вивчення впливу термінів сівби 

на продуктивність та якісні показники зерна озимої пшениці. Ґрунт дослідної 

ділянки – дерново-слабопідзолистий супіщаний. У дослідженнях використано 



48 

 

насіннєвий матеріал озимої пшениці сортів Перлина Лісостепу – контроль, 

Поліська 90 та Актер, що занесені до Державного Реєстру сортів рослин України і 

рекомендовані для вирощування в зоні Полісся. Строки посіву: 15.09; 25.09; 05.10 і 

15.10. 

За сівби 15 вересня відсоток ураженості бурою іржею і борошнистою росою в 

усіх сортах збільшувався майже в 1,5–2 рази, а ступінь ураженості кореневими 

гнилями зріс на 0,3–0,6 бала. Необхідно зазначити, що в усіх сортів озимої 

пшениці, які вивчали, ранні терміни сівби призводять до більшого ураження рослин 

хворобами, ніж більш пізні. 

Найвищий рівень зимостійкості спостерігався в усіх сортів за сівби  

25 вересня та 5 жовтня, як у 2014 році (4,2 і 4,1 бала), так і в 2015 році (4,9 і 

4,8 бала), найнижчим він був за сівбіи15 вересня – відповідно, 3,2 і 4,3 бали.  

Дослідження показали, що за сівби 25.09 та 05.10 збільшилися довжина та 

вага колоса, кількість колосків і зерен у колосі, що в подальшому вплинуло на 

рівень урожайності.  

Найвищі середні показники урожайності за всіма сортами були в озимої 

пшениці другого та третього строків сівби – 25.09 та 05.10, де середня урожайність 

за два роки становила, відповідно, 52,8 та 45,6 ц/га, що на 9,3 і 7,5 ц/га більше за 

найгірший варіант (15 вересня). Дещо нижчі показники спостерігали за сівби 

15 жовтня.  

Отже, сівба озимої пшениці в оптимальні строки, без будь-яких інших 

факторів, забезпечує приріст урожаю на 9,3–7,5 ц/га і знижує ураженість 

найпоширенішими грибними хворобами зернових культур. 

На підставі проведених досліджень в умовах СГПП “Куснище” 

Любомильського району Волинської області, для підвищення рівня урожайності 

зерна озимої пшениці без застосування додаткових витрат пропонується проводити 

сівбу високоякісним насінням районованих сортів у третій декаді вересня – першій 

декаді жовтня з 20 вересня по 10 жовтня, та водночас вживати відповідних 

насінницьких заходів. 

 

 

УДК 635:34:635-15 

Коваль А., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Андрушко О. М. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА НАСІННЄВИХ ЯКОСТЕЙ КАРТОПЛІ 

ЗА РІЗНОЇ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН 

 

Досліди закладали протягом 2014-2015 рр. в умовах ТзОВ «Аграрна фірма 

«Проскурів» Хмельницького району Хмельницької області. Як вихідний матеріал 

використовували різні за біологічними особливостями сорти картоплі української 

селекції Повінь, Світанок Київський, Явір та Ольвія третьої польової бульбової 

репродукції із рослин in vitro. Схема садіння: 70×20 см (71,5 тис. бульб/га) – 
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контроль, 70×35 см (40,8 тис. бульб/га) і 70×50 см (28,6 тис. бульб/га). Ділянки 

чотирирядкові по 25 кущів у рядку, повторність – чотириразова. Агротехніка на 

дослідних ділянках загальноприйнята для ведення насінництва картоплі в зоні 

Центрального Лісостепу України. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий, 

опідзолений, сформований на лесоподібних суглинках. 

Дослідження показали, що в середньому за два роки найбільший валовий 

врожай для всіх сортів отримано за площі живлення 70×20 см (контроль) – 381 ц/га 

та за площі живлення 70×35 см – 367 ц/га порівняно з площею живлення 70×50 см – 

326 ц/га. При цьому найвищий середній коефіцієнт розмноження 1 до 9,1 

зафіксовано на ділянках із площею живлення 70×50 см та 1 до 8,3 – на ділянках із 

площею живлення 70×20 см порівняно зі середнім коефіцієнтом розмноження 1 до 

7,9 – за площі живлення 70×35 см.  

Результати фітосанітарного прочищення дослідних ділянок показали, що в 

середньому за два роки для всіх сортів картоплі ураження грибними, 

бактеріальними та вірусними хворобами було найвищим у насадженнях  із площею 

живлення 70×20 см (контроль) – 18,2%. При площах живлення 70×35 та 70×50 см 

ураження грибними, бактеріальними та вірусними хворобами було дещо нижчим, 

відповідно – 16,7 та 15,9%. Проте різниця в ураженні насаджень не велика і в 

межах похибки. 

Також ми встановили, що найбільша кількість бульб насіннєвої фракції – 28-

55 мм – спостерігалася в насадженнях із площею живлення 70×35 см – 69% та 

70×20 см (контроль) – 63%. За площі живлення 70×50 см бульб насіннєвої фракції 

28-55 мм було всього 41%. 

На підставі проведених досліджень в умовах ТзОВ «Аграрна фірма 

«Проскурів» Хмельницького району Хмельницької області на чорноземі 

опідзоленому для насіннєвих цілей усі сорти картоплі потрібно вирощувати за 

площі живлення від 70×20 до 70×35 см. 

 

 

УДК 628.5 

Батючок А., ст. 2-го курсу Навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Бальковський В. В. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 1 ФІЛІЇ «МАГІСТРАЛЬНІ 

НАФТОПРОВОДИ «ДРУЖБА» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА»  

НА СТАН АТМОСФЕРИ 

 

Ремонтно-будівельна дільниця № 1 (м. Сколе, Львівська обл.) є структурною 

одиницею ремонтно-будівельного управління філії «Магістральні нафтопроводи 

«Дружба» і займається будівництвом та технічним обслуговуванням об’єктів 

нафтопроводу. Встановили, що підприємство є джерелом забруднення атмосфери. 
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Джерелами утворення забруднювальних речовин на підприємстві є: пилорама 

Р-63-Л, встановлені в котельні котли «Універсал-6» і «Ретра», склад вугілля, пости 

заправки дизпаливом і бензином А-80, підземне сховище, в якому є резервуар з 

дизпаливом і резервуар з бензином, газоелектрозварювальний пост, ковальський 

горн, бетонно-розчинний вузол, склад піску, закриті складські приміщення, в яких 

зберігаються фарби і мастильні матеріали. 

На проммайданчику РБД–1 перебуває 20 джерел викидів забруднювальних 

речовин, з них 11 – неорганізовані джерела. Джерелами викидів забруднювальних 

речовин є циклон лісопильного цеху, труба котельні, склади вугілля та шлаку, 

колонка заправки дизельним паливом, бензозаправна колонка, резервуар 

дизпалива, резервуар бензину, труба газоелектрозварювального поста, труба горна, 

склад піску, вентиляційні труби складу фарб, склад масл, циклон столярного цеху, 

склад щебню, бетонно-розчинний вузол, склад цементу. 

У результаті виробничої діяльності підприємства в атмосферне повітря 

виділяється десять забруднювальних речовин. Валові викиди забруднювальних 

речовин від діяльності підприємства становлять 12,840 т/рік. 

Для зниження викидів забруднювальних речовин на підприємстві задіяні 

пиловловлювальні установки Циклон, які очищають пилоповітряну суміш, що 

надходить від деревообробного обладнання лісопильного і столярного цехів. 

Ефективність роботи циклонів становить 92,5 і 93,3 %. 

Концентрації забруднювальних речовин у контрольних точках на межі СЗЗ 

не перевищують ГДК. 

Загалом технологічне обладнання на підприємстві перебуває в задовільному 

стані, експлуатується згідно з технологічними вимогами. Обсяг викидів 

забруднювальних речовин – у межах, дозволених нормативними документами. 

Функціонування підприємства РБД-1 РБУ філії «Магістральні нафтопроводи 

«Дружба» в м. Сколе не суперечить вимогам «Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів ДСП-173-96» і не призводить до 

погіршення умов проживання та здоров’я населення прилеглої житлової забудови. 

 

 

УДК 658.51:[684+674] (477) 

Тягло Р., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Бальковський В. В. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

АЗС ПП «АЛЕКС» НА СТАН АТМОСФЕРИ 

 

На території АЗС ПП «Алекс» здійснюють зберігання та роздрібний відпуск 

світлих нафтопродуктів: автомобільного бензину, дизельного палива та зрідженого 

вуглеводневого газу (ЗВГ) – пропан-бутану. Для забезпечення опаленням 

операторної в окремому приміщенні розташована паливна, обладнана одним 

водогрійним котлом типу «Vaillant-24». 
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Джерелами утворення та викидів забруднювальних речовин в атмосферу є 

чотири підземні резервуари об'ємом 25 м3 для зберігання бензину, один резервуар 

об'ємом 25 м3 для зберігання дизпалива, два об'єднані між собою підземні 

резервуари об'ємом по 5 м3 кожен для зберігання ЗВГ; дві двопістолетні 

паливнороздавальні колонки фірми «Wayne Dresser», які використовують для 

відпуску нафтопродуктів, швидкісна паливнороздавальна колонка фірми «Wayne 

Dresser» типу 582 та модуль для заправки газобалонних автомобілів; паливна, в якій 

встановлено котли фірми «Vaillant». 

Викиди  забруднювальних речовин в атмосферу відбуваються у процесі зливу 

нафтопродуктів з автомобільних цистерн у резервуари та зберігання пального, 

відпуску пального споживачам в атмосферне повітря, через дихальні клапани 

виділяються пари бензину, дизельного палива (гасу), пропану і бутану, під час 

спалювання природного газу в котельних установках. Обсяги викидів від АЗС ПП 

«Алекс» становлять: бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 

0,1916 т/рік; дизпаливо (гас) – 0,0532 т/рік; пропан – 0,0907 т/рік; бутан – 

0,1351 т/рік; азоту діоксид – 0,0154 т/рік; вуглецю оксид - 0,0028 т/рік. Валові 

викиди забруднювальних речовин – 0,4888 т/рік . 

Результати розрахунку розсіювання забруднювальних речовин в 

атмосферному повітрі показали, що для речовин, які створюються викидами від 

АЗС ПП «Алекс», максимальні приземні концентрації з урахуванням фонового 

забруднення не перевищують ГДК забруднювальних речовин.  

Відповідно до додатку №4 «Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, розмір нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) для 

АГЗП становить 100 м, (клас IV). Нормативна санітарно-захисна зона витримана. У 

фактичній зоні забруднення немає житлових будинків, шкіл, дошкільних дитячих 

закладів, об'єктів соціального призначення. 

Згідно зі ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт 

належить до третьої групи (об'єкти, які не взяті на державний облік і не мають 

виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися 

найкращі доступні технології та методи керування). Технологічним регламентом на 

підприємстві не передбачено залпових викидів. 

Оскільки фактичні викиди забруднювальних речовин в атмосферу не 

створюють приземних концентрацій більших ГДК на межі нормативної СЗЗ, 

спеціальних заходів щодо їх зниження не потрібно проводити. 

Для всіх джерел підприємства для тих речовин, на які не встановлені 

нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, доцільно 

встановити показники на рівні величини масової витрати. Пропозиції щодо 

дозволених обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря для 

АЗС ПП «Алекс», для яких не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів 

відповідно до законодавства, встановлюють такі величини масової витрати (г/сек): 

вуглецю оксид – 0,0003, азоту діоксид – 0,0015. 
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УДК 635.21:631.526.32:631.26 

Ковальський О., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Дудар І. Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ 

 

В Україні провідною галуззю сільського господарства є виробництво зерна. 

Потреба держави в зерні значно перевищує рівень сучасного виробництва. 

Серед зернових культур за своєю значущістю пшениця посідає перше місце, 

оскільки її харчова цінність та висока екологічна пластичність, що робить її 

придатною для вирощування у найрізноманітніших кліматичних умовах, 

бездоганні.  

Сучасні технології в рослинництві передбачають використання досягнень 

науки і передового виробничого досвіду, своєчасне та якісне виконання всіх 

технологічних операцій. 

Для отримання високих урожаїв зерна необхідно дотримуватися строків 

сівби. Сівба в оптимальні строки повинна забезпечити проходження рослинами 

пшениці озимої в осінній період тих етапів органогенезу, від яких у подальшому 

залежать рівень життєдіяльності агробіоценозу і його продуктивність. Тому 

вивчення впливу строків сівби на врожайність та якість зерна озимої пшениці є 

досить актуальним і дає змогу повніше використати потенційні можливості сорту в 

конкретних умовах господарства. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що строки сівби 10, 20, 

30 вересня та 10 жовтня впливали на ріст, розвиток та урожайність пшениці озимої. 

Строк сівби 30 вересня за врожайності 55,1 ц/га достовірно перевищив строк сівби 

10 вересня на 4,7 ц/га. Високий показник врожайності зерна був і за сівби 

20 вересня (52,0 ц/га). 

На підставі одержаних даних на темно-сірих опідзолених ґрунтах 

пропонується вирощувати озиму пшеницю за сівби 30 вересня. Строк сівби 

30 вересня дає змогу одержати найвищий врожай зерна за найбільшого рівня 

рентабельності виробництва (85%). При цьому собівартість 1 ц продукції найменша 

– 118,9 грн, а чистий прибуток найбільший – 5572 грн/га. 
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УДК 631.81:633.2.031:631.559 

Касянчук О., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Дудар І. Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОЇ ТРАВОСУМІШКИ  

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ 
 

Сталий розвиток сільського господарства країни неможливий без 

відродження конкурентоспроможної галузі тваринництва як однієї із складових 

продовольчої безпеки держави. 

Найважливішою умовою прискореного розвитку галузі тваринництва як 

складової аграрного сектору економіки є створення потужної кормової бази в 

кожному сільськогосподарському підприємстві.  

В Україні, в умовах становлення ринкових відносин та фінансової кризи, в 

якій опинилося сільське господарство, виникла потреба у створенні культурних 

сіножатей – як джерела отримання високопоживних і найдешевших кормів для 

тваринництва. 

Однією з основних умов створення високопродуктивних сіножатей є 

правильний підбір травосумішок, а також встановлення оптимального їх 

удобрення, що сприяє підвищенню і стабілізації на високому рівні кормової 

продуктивності сіяних лук.  

Ми провели дослідження з вивчення особливостей формування 

продуктивності багаторічної бобово-злакової травосумішки сінокісного 

використання залежно від удобрення. Вивчали різні дози мінеральних добрив – без 

добрив (контроль), Р60К60, N60P60K60. Предметом дослідження були такі багаторічні 

трави як люцерна посівна, костриця лучна, а також дози азотних, фосфорних та 

калійних добрив. 

Застосування повного мінерального удобрення N60P60K60 забезпечило 

істотний приріст урожаю 26,0 ц/га порівняно з контролем (без удобрення) – 

32,9 ц/га. 

Кращі економічні показники одержано у варіанті повного мінерального 

удобрення. Найнижча собівартість 1 ц продукції – 96,2 грн, найвищий чистий 

прибуток – 4590 грн/га, за рівня рентабельності 108% формувалися у варіанті, де 

вносили N60P60K60  кг/га д. р. 
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УДК 633.15:631.527 

Черхавська М., ст. 3-го курсу Навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Дудар І. Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІБРИДУ 

 

Основною ланкою безпосереднього зв'язку рослинництва і тваринництва є 

кормовиробництво. Створення міцної кормової бази – найважливіша умова 

розвитку тваринництва. 

У нашій країні кукурудза є найважливішою кормовою культурою, яка 

забезпечує тваринництво концентрованими кормами, силосом і зеленою масою. 

Серед ярих зернових високопродуктивних культур кукурудза займає 

провідне місце як неперевершена за потенційною врожайністю зерна і силосної 

маси. 

Найцінний корм – зерно кукурудзи, яке містить 9 – 12 % білків, 65–70 % 

вуглеводів, 4 – 8 % олії, 1,5 % мінеральних речовин. У 100 кг зерна міститься 134 к. 

о., до 8 кг перетравного протеїну. 

Серед факторів, що забезпечують високий урожай кукурудзи, значне місце 

займає генетичний потенціал гібридів культура в конкретних умовах господарства.  

Тому метою дослідження було вивчення урожайності зерна ранньостиглих 

гібридів кукурудзи Славутич 162 (контроль), Ушицький  167, Дніпровський 181, 

Руно 198.  Для високої реалізації потенціалу продуктивності окремо взятого 

гібриду потрібно створити певний режим вирощування за рахунок агротехнічних 

заходів, враховуючи вимогливість рослин до екологічних факторів загалом. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що продуктивність 

кукурудзи за однакових умов вирощування формувалася залежно від біологічних 

особливостей гібриду. Найвищий урожай зерна кукурудзи (87,5 ц/га) забезпечив 

гібрид Руно 198, що на 29,3 ц/га більше від контролю. Вирощування цього гібриду 

дає змогу одержати високі економічні показники.  

 

 

УДК 635.21:631.81.095.337 

Гордієвич З., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Литвин О. Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ 

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

 

Картопля має специфічні вимоги до кореневого живлення. Цю важливу 

біологічну особливість обумовлює слаборозвинена коренева система, основна маса 
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якої розташована в неглибокому шарі ґрунту. Картопля належить до культур, що 

виносять з ґрунту велику кількість поживних речовин. 

Розробка системи удобрення здійснюється з урахуванням обсягів 

майбутнього врожаю, спираючись на результати агрохімічного аналізу відповідних 

ґрунтів. На формування 10,0 т картоплі потрібно: 40–60 кг д. р. азоту, 15–

20 фосфору, 70–90 калію, 20–40 сірки, 10–25 магнію, 25–50 кг д. р. кальцію й низки 

мікроелементів. 

Програмою досліджень було передбачено вивчити вплив різних доз 

мінеральних добрив на врожайність і якість бульб картоплі середньостиглого сорту 

Дужа та середньораннього Княжа. 

Польові досліди з вивчення цих питань проводили протягом 2014−2015 рр. на 

полях кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного 

університету на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті. 

Висаджували картоплю на чотирьох фонах удобрення: 40 т/га гною (контроль); 

40 т/га гною + N45Р30К60;  40 т/га гною + N90Р60К120; 40 т/га гною + N120Р90К150. 

Як показали наші дослідження, врожайність бульб картоплі безпосередньо 

залежить від удобрення. У середньому за роки досліджень урожайність сорту Дужа 

була найвища за внесення 40 т/га гною + N120Р90К150 і становила 322 ц/га. Проте 

істотної різниці між врожайністю за  внесення високої дози добрив і середньою не 

спостерігалося. Врожайність бульб, отримана за внесення 40 т/га гною + N90Р60К120, 

була лише дещо нижчою – 306 ц/га. Значно нижча врожайність отримана у варіанті 

без внесення мінеральних добрив – 257 ц/га. 

Урожайність сорту Княжа в середньому за роки досліджень перебувала також 

у значній залежності від внесення мінеральних добрив. У варіанті з високим 

внесенням мінеральних добрив отримано найвищий врожай –  

365 ц/га, що на 82 ц/га більше порівняно з контролем і на 14 ц/га більше порівняно 

з третім варіантом зі середньою дозою мінерального удобрення. 

Порівнюючи врожайність сортів Дужа і Княжа між собою, варто зазначити, 

що сорт Княжа в роки досліджень був урожайнішим порівняно зі сортом Дужа. У 

середньому за два роки сорт Княжа забезпечив врожайність бульб на рівні 328 ц/га, 

а сорт Дужа – 291 ц/га, тобто на 37 ц/га менше ніж попередній сорт. 

 

 

УДК 635.21:631.526.32:631.26 

Мирончук С., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Литвин О. Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ СОРТУ 

 

У сучасному землеробстві сорт є самостійним засобом підвищення 

врожайності і поряд з технологією має велике, а іноді й вирішальне значення. 
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За скоростиглістю, або тривалістю вегетаційного періоду (кількістю днів від 

садіння до утворення товарного врожаю), сорти поділяють на п’ять груп: 

ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі.  

Програмою наших досліджень було передбачено оцінити продуктивність 

сортів картоплі різних груп стиглості. 

Ми порівняли три ранньостиглі сорти: Подолянка, Повінь, Серпанок; три 

середньостиглі: Лілея, Явір, Кураж, та три середньопізні: Червона рута, Промінь, 

Родео, і відібрали кращі сорти для наших ґрунтово-кліматичних умов у кожній із 

груп.  

Польові досліди закладали упродовж 2013–2014 років на дослідному полі 

кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного 

університету на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті. 

Урожайність бульб картоплі залежала як від сорту, так і від кліматичних 

умов року. У середньому за два роки найвищу врожайність у групі ранньостиглих 

сортів забезпечив сорт Повінь – 263 ц/га, що на 23 ц/га більше порівняно із сортом 

Подолянка і на 24 ц/га більше від сорту Серпанок. У групі середньостиглих сортів 

вищий урожай сформував сорт Кураж – 358 ц/га, що на 25 ц/га більше, ніж у сорту 

Лілея і на 40 ц/га більше ніж сорт Явір. В групі середньопізніх сортів найбільш 

врожайним виявився сорт Родео – 425 ц/га, що на 78 ц/га більше, ніж у сорту 

Червона рута і на 50 ц/га більше, ніж у сорту Промінь. 

Порівнюючи середню врожайність бульб за групами стиглості, слід 

зазначити, що середньопізні сорти загалом формували вищу врожайність, ніж 

ранньостиглі та середньоранні сорти, що, відповідно, становило 382 ц/га проти 247 

та 336 ц/га.  

 

 

УДК 631. 531,2 : 633.16 

Микицей І., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Бомба М. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ  

В КОМПЛЕКСІ З ФУНГІЦИДАМИ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 
 

Ячмінь ярий – важлива зернова культура. Зерно ячменю – високопоживний 

корм для всіх видів тварин. 100 кг зерна відповідає  

120 кормовим одиницям. Значну кормову цінність має солома, 100 кг якої 

відповідає 35 кормовим одиницям. 

Впровадження у виробництво нових сортів вимагає вивчення окремих 

елементів технології їх вирощування в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Дослідження щодо впливу фунгіцидів у комплексі з позакореневим підживленням 

мікроелементами Еколист Зернові на формування врожаю ячменю ярого сорту 

Геліос та його якісні показники проводили в умовах Західного Лісостепу впродовж 

2014-2015 років. Дослід закладали на дослідному полі ЛНАУ на темно-сірому 
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опідзоленому легкосуглинковому ґрунті, середньозабезпеченому легкогідролізо-

ваним азотом, рухомим фосфором та обмінним калієм.  

У варіанті, де посіви тричі обприскували у комплексі з мікроелементами (у 

фазі виходу в трубку фунгіцидом Імпакт, у фазі появи язичка прапорцевого листка 

– фунгіцидом Абакус, у фазі колосіння – фунгіцидом Рекс Дуо), загальне 

виживання рослин ячменю ярого зросло порівняно з контролем на 7,45%, що 

забезпечило значно вищу густоту посіву: 320 шт./м2 проти 293 шт./м2 на контролі. 

У середньому за 2014-2015 рр. маса зерна з одиниці площі  зросла  від 524 г/м2 на 

контролі до 688 г/м2 у варіанті триразового обприскування фунгіцидами в 

комплексі з позакореневим підживленням мікроелементами Еколист Зернові.  

На основі результатів досліджень можна дійти висновку, що в умовах 

достатнього зволоження з метою захисту рослин від комплексу хвороб та 

формування врожаю зерна ячменю ярого на рівні 6,59 т/га посіви доцільно тричі 

підживляти мікроелементами у комплексі з фунгіцидами: у фазі виходу в трубку 

фунгіцидом Імпакт у дозі 0,5 л/га, у фазі появи язичка прапорцевого листка – 

фунгіцидом Абакус у дозі 1,5 л/га, у фазі колосіння – фунгіцидом Рекс Дуо в дозі 

0,5 л/га. Рівень рентабельності становив 74,1%. 

 

 

УДК 633.16 : 631.4 

Говенко М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Бомба М. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

УРОЖАЙНІСТЬ CОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ 

 

Розширення виробництва цінного продовольчого й фуражного зерна та 

підвищення його якості – важлива проблема аграрного сектору. Ячмінь ярий – одна 

із зернових культур у зоні достатнього зволоження західного регіону України – має 

велике значення у збільшенні ринку зерна. Зерно ячменю, вирощене в цих умовах, 

багате на активні ферменти – амілазу, перексидазу, протеазу, тому 

використовується як цінна сировина для пивоваріння. Вміст у ньому 9-12 % білка 

та 62-64 % крохмалю із відносно високою екстрактивністю солоду (80-82 %) 

цілком може відповідати світовим стандартам. Потенційні можливості ячменю 

ярого становлять 40-60 ц/га, проте середня врожайність в Україні залишається 

значно нижчою. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питання 

удобрення ячменю ярого залишається актуальним і сьогодні. 

Саме тому метою й завданням наших досліджень є на підставі польового й 

лабораторного дослідів вивчити вплив мінеральних добрив (N30P30K30, N60P40K60, 

N90P50K70, N120P60K80) на врожайність і якість зерна ячменю ярого сортів Геліос 

(багаторядний) та Водограй (дворядний). 

Із збільшенням норми азотного живлення в передпосівну культивацію 

спостерігали зниження польової схожості насіння на 4,5 і 6,2 % відповідно в сортів 

Геліос та Водограй. Виживання рослин за період вегетації, навпаки, за вищої норми 
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мінеральних добрив помітно зростало: відповідно, на 4,7 і 4,4 %. Підвищення 

норми мінерального живлення від N30P30K30 до N120P60K80 сприяло зростанню 

продуктивної кущистості сорту Геліос від 1,15 до 1,50, а сорту Водограй – від 1,42 

до 2,00. За вищої норми мінерального живлення спостерігали зниження довжини 

колоса та його озерненості, проте маса зерна з одиниці площі в обох досліджуваних 

сортів істотно зрозтала. Як наслідок, урожайність зерна ячменю ярого із 

збільшенням норми мінерального живлення від N30P30K30 до N120P60K80 зросла на 

36-37 % залежно від сорту. Сорт Геліос на 4-5 ц/га переважав сорт Водограй. 

 

 

УДК 632.768.12:635.21 

Вовк К., магістрантка, Трачук І., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та 

екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Коханець О. М. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 

КВІТКОВИХ РОСЛИН У ЗАКРИТОМУ ҐРУНТІ 
 

Квіти в усі часи були улюбленцями багатьох. Наприклад, в епоху короля 

Людовіка Чотирнадцятого придворні садівники не скупилися на розкішні прикраси 

для квітів та букетів у вигляді шовкових бантів, атласних стрічок і легкої позолоти. 

Квіти обожнювали. Сьогодні рослини стали не лише предметом обожнювання, а 

засобом заробляння грошей, одним із найпоширеніших та найуспішніших видів 

бізнесу.  

За високих вимог сучасного суспільства до якості продукції постає серйозне 

завдання не тільки до того, щоб виростити якісну продукцію, а й вберегти від 

хвороб та шкідників. Із розвитком хімічної галузі ми отримали нові пестициди, що 

дало змогу проводити якісніший захист рослин. Однак створені пестициди теж 

призводять до звикання (резистентності) в того чи іншого виду шкідника чи 

хвороби. Тому виникає потреба у впровадженні останніх досягнень науки та нових 

методів у боротьбі з шкідниками рослин. Наукові дослідження стали основою 

практичного біометоду в закритому ґрунті, застосування якого дало змогу в 

окремих господарствах зменшити кількість хімічних обробок під час вегетації 

рослин до 75-80%.  

У виробничих умовах тепличного господарства „Тандем” Дрогобицького 

району Львівської області проаналізовано агротехніку вирощування троянд в 

умовах закритого ґрунту, шкодочинність звичайного павутинного кліща та інших 

шкідників в умовах господарства та доцільність і ефективність захисних заходів у 

боротьбі з павутинним кліщем. Крім визначення біологічної ефективності 

досліджуваних акарицидів, встановлено їх вплив на кількість і якість квітів. 

Зокрема, найефективнішою виявилась обробка троянд акарицидами Ортус і 

Актофіт. При цьому впровадження у виробництво дасть змогу господарству 

отримувати річний економічний ефект у сумі 150 тис. грн. 



59 

 

УДК 632.768.12:635.21 

Голощук Т., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Коханець О. М. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ  

НА ОЗИМОМУ РІПАКУ 

 

За останнє десятиліття площі посівів озимого ріпаку значно зросли. 

Відповідно, збільшилися кількість та популяції шкідників. Втрати урожаю від 

пошкоджень рослин шкідниками можуть сягати до 20% і більше. У середньому в 

господарствах кількість обробок інсектицидами становить два-три внесення за 

вегетаційний період. Це пов’язано з пролонгованим періодом появи комах. На 

сьогодні неможливо уявити сучасну систему захисту озимого ріпаку, яка б не 

містила застосування інсектицидів. 

Згідно з нашими спостереженнями, на динаміку розвитку шкідників озимого 

ріпаку значною мірою впливає стадія розвитку ріпаку, тобто вони з’являються у тій 

чи іншій стадії, а також компоненти інсектицидного захисту, оскільки популяція 

шкідників у різних варіантах зменшувалася під їх впливом. У сучасних системах 

захисту широко використовують інсектициди, а основним показником для їх 

застосування є економічний поріг шкодочинності (ЕПШ). Тобто потрібно постійно 

здійснювати моніторинг комах-фітофагів, і, ґрунтуючись на загальноприйнятих 

показниках ЕПШ, приймати рішення про обробку посівів.  

У виробничих умовах вивчено ефективність інсектицидів Фастак, к.е., Нурел 

Д, к.е. та Моспілан, в.п. у різних комбінаціях, нормах та стадіях розвитку рослин у 

боротьбі з комплексом шкідників на посівах ріпаку озимого. 

Проаналізовано агротехніку вирощування ріпаку озимого, шкодочинність 

комах в умовах господарства та доцільність і ефективність захисних заходів у 

боротьбі з ними. Крім визначення біологічної ефективності досліджуваних 

інсектицидів, встановлено їх вплив на врожайність ріпаку. Зокрема, 

найефективнішою виявилась інсектицидна обробка посівів у фазі трьох-чотирьох 

листків препаратом Фастак, к.е. – 0,1 л/га, навесні після відновлення вегетації 

Нурел Д, к.е. – 0,5 л/га, та на початку цвітіння Моспілан, в.п. – 0,1 л/га. Саме ця 

схема дала змогу отримати рентабельність на рівні 114,9%, що на 73,5% більше 

порівняно з контролем. Чистий прибуток становив 10437,58 грн у варіанті зі 

зазначеною схемою, що на 6774 грн більше, ніж у варіанті без застосування 

інсектицидів. 
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УДК 634.4: 582.282.112 

Король О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Косилович  Г. О. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ОСНОВНІ ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ У ПОСІВАХ РІПАКУ ОЗИМОГО 

 

Велика кількість шкідників і ступінь розвитку хвороб у посівах ріпаку 

озимого призводять до недобору 30-40% урожаю насіння. Виявлення основних 

шкідників і збудників хвороб важливе для правильного вибору ефективних 

інсектицидів і фунгіцидів з метою захисту рослин.  

Упродовж вегетаційних періодів 2013-2015 рр. проводили обліки і 

спостереження у посівах ріпаку озимого з метою встановлення співвідношення 

основних видів збудників хвороб та шкідників. Упродовж проведення досліджень 

відмзначено високий ступінь ураження рослин збудниками фомозу, альтернаріозу, 

склеротиніозу, пероноспорозу та борошнистої роси. Основними шкідниками були: 

капустяна попелиця, ріпаковий квіткогриз, прихованохоботники, капустяний 

комарик, ріпаковий пильщик, оленка волохата та хрестоцвіті блішки. Ураження 

рослин фомозом і пероноспорозом відзначено вже восени у фазі утворення розетки 

листя, а ознаки борошнистої роси, альтернаріозу та склеротиніозу спостерігали 

навесні за висоти рослин приблизно 20-25 см. Інтенсивне наростання ураження 

рослин хворобами спостерігали у період формування стручків. Із шкідників восени 

були виявлені чорний стебловий прихованохоботник та личинки ріпакового 

пильщика. Навесні у фазу стеблування були надалі виявлені стеблові 

прихованохоботники, капустяна попелиця, а також хрестоцвіті блішки. У фазу 

початку цвітіння додатково були виявлені насіннєвий прихованохоботник, 

ріпаковий квіткогриз, капустяний стручковий комарик та оленка волохата.  

Отже, частка прихованохоботників серед інших шкідників у період вегетації 

в середньому за три роки становила 30, попелиці – 28, ріпакового квіткогриза – 27, 

капустяного стручкового комарика – 4, ріпакової блішки – 4, ріпакового пильщика 

– 4, та оленки волохатої – 5%. Частка альтернаріозу, серед інших хвороб, становила 

30, фомозу – 25, пероноспорозу – 25, борошнистої роси – 20, склеротиніозу – 10 %.  

 

 

УДК 635.21: 631.527.563 

Демчук М., ст. 2-го курсу, Паславський Т., ст. 4-го курсу факультету 

агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент  Косилович  Г. О. 

Львівський національний аграрний університет  

 

МІКОЗИ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Найпоширенішими в посівах зернових колосових культур є захворювання, 

збудники яких поширюються за допомогою повітряних течій і уражують рослини 
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впродовж усього періоду вегетації. Шкідливість інтенсивного розвитку цих хвороб 

полягає в ранньому й передчасному відмиранні листя, у глибокому порушенні 

фізіологічних процесів у рослині, внаслідок чого значно знижуються не лише 

кількість, а й якість урожаю. Ефективний захист від хвороб забезпечує 

застосування фунгіцидів. При цьому важлива роль відводиться раціональному й 

обґрунтованому вибору з широкого сучасного асортименту ефективних хімічних 

препаратів та вчасному їх застосуванню в оптимальні строки, коли шкідливі 

організми перебувають у найчутливішій до них фазі.  

Істотних втрат урожаю озимої пшениці завдають паразитарні хвороби, серед 

яких великою шкідливістю відзначаються мікози. Метою наших досліджень було 

встановити домінуючі види грибів – збудників основних хвороб рослин пшениці 

озимої. Для цього впродовж вегетаційних періодів 2014-2015 рр. були проведені 

маршрутні обстеження посівів озимої пшениці. Обліки ступеня ураження рослин 

були проведені окремо для кожної хвороби за відповідними шкалами. 

Основними збудниками хвороб, які ми спостерігали в посівах озимої пшениці 

за два роки досліджень, були борошниста роса, септоріоз, темно-бура і жовта 

плямистості листя, бура іржа. Частка борошнистої роси серед інших хвороб була 

найбільшою і становила 25,7, септоріозу – 22,4, темно-бурої плямистості листя – 

15, бурої іржі – 12,4, кореневих гнилей – 10,5, жовтої плямистості листя – 7, 

фузаріозу – 3-5, твердої сажки – 2,4, летючої сажки – 1,6%. Із хвороб колоса на 

пшениці відзначили фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз, гельмінтоспоріозні 

плямистості, борошнисту росу, сажкові хвороби. Найбільша частка з перерлічених 

мікозів належала фузаріозу і септоріозу – 39,3 і 34,3%, відповідно. 

 

 

УДК 633.491;632.4;632.934.1 

Калащук Д., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент  Голячук Ю. С. 

Львівський національний аграрний університет  

 

РОЗВИТОК ГРИБНИХ ХВОРОБ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ФУНГІЦИДІВ  

НА РІЗНИХ СОРТАХ КАРТОПЛІ 

 

Картопля була й залишається важливою продовольчою культурою в Україні. 

Проте погодні умови Західного Лісостепу сприяють розвитку хвороб різної 

етіології. Однією з найшкідливіших серед них є фітофтороз, який в умовах 

достатнього і надмірного зволоження набуває масового розвитку, спричинюючи 

значні недобори врожаю. В умовах підвищення середньорічної температури 

повітря все більшого значення набуває альтернаріоз, який за умов більш 

посушливих періодів виходить на лідируючі позиції. 

В умовах ТзОВ «Аграрна фірма «Проскурів» Хмельницької області вивчали 

вплив сортових особливостей картоплі та систем фунгіцидних обробок на розвиток 

фітофторозу й альтернаріозу у 2014-2015 рр. У досліді використані ранньостиглі 

http://teacode.com/online/udc/63/632.4.html
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сорти картоплі, створені в Інституті картоплярства НААН України – Подолянка, 

Серпанок і Скарбниця. 

Фітофтороз і альтернаріоз відзначали на всіх сортах упродовж років 

досліджень. Наростання їх відбувалося поступово, досягаючи максимуму 

наприкінці вегетації. При цьому меншого розвитку фітофтороз набув на сорті 

картоплі Подолянка, альтернаріоз – на сорті Скарбниця. 

На зазначених сортах вивчали ефективність дії чотирьох схем обприскування 

фунгіцидами: 1) Контроль (обприскування водою). 2) Ширлан, 50% к.с. у нормі 

0,4 л/га + Ридоміл Голд, 68% в.г. у нормі 2,5 кг/га. 3) Ширлан, 50% к.с., 0,4 л/га + 

Ридоміл Голд, 68% в.г., 2,5 кг/га + Ширлан, 50% к.с., 0,4 л/га. 4) Ширлан, 50% к.с., 

0,4 л/га + Ревус, 25% к.с., 0,6 л/га. 5) Ширлан, 50% к.с., 0,4 л/га + Ревус, 25% к.с., 

0,6 л/га + Ревус Топ, 50% к.с., 0,6 л/га. Перше обприскування здійснювали за 

висоти рослин 15, 20 см, друге – у фазу бутонізації, третє (якщо передбачене) – 

наприкінці цвітіння. 

Вивчення ефективності дії застосування фунгіцидів для захисту картоплі від 

хвороб виявило, що найвищу технічну ефективність забезпечують триразові 

обробки посівів картоплі порівняно з дворазовими. Технічна ефективність 

застосування досліджуваних фунгіцидів у досліді коливалася в межах 52,3-81,9%. 

Кращий захист від фітофторозу забезпечувала система обприскувань, в якій третю 

обробку (наприкінці цвітіння) проводили фунгіцидом Ширлан, 50% к.с., а від 

альтернаріозу – препаратом Ревус Топ, 50% к.с. 

 

 

УДК 633.491;632.4 

Костючик А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент  Голячук Ю. С. 

Львівський національний аграрний університет  

 

СТРУКТУРА ХВОРОБ РОСЛИН КАРТОПЛІ В УМОВАХ  

ННДЦ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

 

Картопля займає одне з провідних місць серед продуктів харчування в 

Україні. Обсяги її вирощування за останні роки майже не змінилися, і більшість 

площ зосереджена у приватному секторі, де, на жаль, дуже часто не дотримуються 

сівозміни і просторової ізоляції, що негативно впливає на фітосанітарний стан 

посівів цієї культури. Ще однією з причин масового розвитку хвороб картоплі в 

умовах Західного Лісостепу України є вологий клімат, який сприяє накопиченню і 

поширенню інфекції основних хвороб. 

Основними хворобами картоплі в умовах Навчально-науково-дослідного 

центру Львівського НАУ, де проводили дослідження упродовж 2014-2015 рр., були 

фітофтороз і альтернаріоз (див. рис.).  

 

http://teacode.com/online/udc/63/632.4.html
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Рис. Структура хвороб рослин картоплі в умовах ННДЦ  

Львівського НАУ у 2014-2015 рр. 

 

Частка фітофторозу в посівах картоплі була найбільшою і складала 45% у 

середньому за два роки. Збудник фітофторозу для свого розвитку потребує 

краплинної вологи на поверхні рослин і помірних температур, тоді як збудники, що 

спричинюють альтернаріоз, можуть розвиватися і за жарких умов. Підвищення 

середньорічної температури повітря за останні роки сприяє збільшенню значення 

альтернаріозу в посівах картоплі. Частка альтернаріозу в посівах картоплі в 

середньому склала 26%.  

Крім фітофторозу й альтернаріозу, відзначено ризоктоніоз, який на надземній 

частині рослин проявляється у вигляді «білої ніжки», – 8%, бактеріози – 6, вірози – 

10, та інші хвороби – 5%. 

 

 

УДК 581.1: 635.21 

Кух О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: старший викладач Неживий З. П. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ 

ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН 

 

З урахуванням економічного, екологічного та демографічного стану у світі й 

у країнах Європи можна констатувати, що попит на картоплю споживачів і 

переробної галузі на її сировину буде зростати. У сільськогосподарському 

виробництві на зміну традиційним енерговитратним технологіям приходять 

принципово нові прийоми у землеробстві. Одним із таких прийомів є застосування 

стимуляторів росту рослин під час їх вирощування. При цьому масштабне 

виробниче застосування екологічно безпечних і високоефективних стимуляторів 

росту рослин, як елементів технології вирощування картоплі, може сприяти 

додатковому зростанню її врожайності до 30-50 ц/га. 

У виробничих умовах дослідного поля ННДЦ Львівського НАУ впродовж 

2012-2015 рр. були проведені дослідження з вивчення ефективності використання 



64 

 

регуляторів росту рослин на посівах сорту картоплі Західна селекції ЛНАУ. 

Вивчали формування врожаю картоплі залежно від технології застосування таких 

стимуляторів росту рослин: Потейтіну, Емістиму С та Вермистим. Вказаними 

препаратами обробляли садивні бульби картоплі, вегетуючі рослини у фазі 

бутонізації та здійснювали їх сумісне застосування – обробку бульб і вегетуючих 

рослин у фазі бутонізації. 

Одержані результати свідчать, що застосування в технологічному процесі 

вирощування картоплі стимуляторів росту дає змогу активізувати ріст і фізіологічні 

процеси у рослин. Встановлено, що врожайність в усіх дослідних варіантах була 

достовірно вищою порівняно з контрольним варіантом. При цьому сумісне 

застосування обробки садивних бульб і обприскування вегетуючих рослин у фазі 

бутонізації виявилося найефективнішим. Так, у контрольному варіанті в 

середньому за роки досліджень врожайність становила 236 ц/га, а в дослідних –  на 

24-43 ц/га більше, що у відсотковому співвідношенні склало 10,2-18,2%. Найвищий 

приріст урожаю бульб отриманий у варіанті із сумісним застосуванням вермистиму 

– обробки садивних бульб і вегетуючих рослин у фазі бутонізації. 

 

 

УДК 581.1: 633.11 

Гуркач Б., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: старший викладач Неживий З. П. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 

 

Завдяки поєднанню високої продуктивності, посухо- та зимостійкості, 

стійкості до хвороб основною зерновою культурою в Україні залишається 

пшениця. Важливим перспективним завданням є підвищення врожайності та 

покращення якості зерна на основі інтенсифікації виробництва. Українські та 

зарубіжні науковці намагаються виявити невикористані резерви, за рахунок яких 

можна підвищити збір зерна. Досвід вирощування пшениці свідчить, що в зонах із 

сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами за впровадження інтенсивних 

технологій високий урожай зерна можна одержати широким застосуванням нових 

екологічно безпечних і ефективних рістрегулюючих речовин та біопрепаратів. 

Одним із важливих питань в агрономічній науці є максимальне накопичення 

рослинами органічної речовини у процесі фотосинтезу. Між обсягом урожаю зерна 

пшениці та вмістом хлорофілів і накопиченням сухої речовини завжди є позитивна 

кореляція – більшому накопиченню сухої речовини відповідає, як правило, і 

більший урожай зерна. Основна роль у створенні врожаю сухої речовини пшениці 

належить листкам (близько 82%), а завдяки фотосинтезу стебел створюється 

близько 18% сухої речовини. 

Дослідженнями встановлено, що застосування регуляторів росту рослин 

вітчизняного виробництва І, ІІ і зокрема ІІІ покоління (Емістиму С, Болану і 
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Стимпо) за передпосівної обробки насіннєвого матеріалу у нормі 10 мл на 1 т 

насіння покращує фізіолого-біохімічні показники. Вміст хлорофілів у листі 

пшениці озимої залежить як від фази росту рослин, так і від препаратів, якими 

обробляли насіннєвий матеріал. Найвищий вміст хлорофілу спостерігали у фазу 

цвітіння. Збільшення вмісту порівняно до контролю за застосування препарату 

Стимпо становило 39%. Дещо менша маса хлорофілу була в рослинах, де 

застосовували Емістим і Біолан (20-29%). У листках рослин дослідних варіантів 

міститься більше сухої речовини, ніж у контрольному, але норми препаратів 

істотно не впливають на цей показник.  

 

 

УДК 635.21.631.527.563 

Мудрий Р., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології  
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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ СОРТІВ КАРТОПЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ  

НА СТАРОСАМБІРСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ 

 

Картопля є цінним продуктом у харчуванні людей, незамінною сировиною 

для переробної промисловості, а також використовується для годівлі тварин і птиці. 

Основним чинником в отриманні високих і стабільних урожаїв є 

впровадження у виробництво високопродуктивних, екологічно пластичних сортів з 

високою стійкістю до патогенів, що дає змогу підвищити продуктивність до 25-

30% та зменшити застосування пестицидів, а це у свою чергу дасть змогу отримати 

екологічно чисту продукцію. 

В умовах Старосамбірської дослідної станції Львівської області вивчали 

основні господарські показники сортів картоплі вітчизняної селекції 

рекомендованих до районування в умовах області у 2015 р.  

За стандарти прийняті сорти, районовані у Львівській області. Аналізуючи 

отримані дані, можна дійти висновоку, що з групи ранньостиглих сортів вищу 

продуктивність, ніж у сорту стандарту, мали сорти Повінь та Тирас. Їх 

продуктивність становила 770 та 750 г/кущ відповідно, що вище, ніж у сорту 

стандарту на 25 та 5 г відповідно. 

Із групи середньоранніх сортів вищу продуктивність, ніж у сорту стандарту 

Водограй, з досліджуваних сортів мав лише сорт Обрій. Його продуктивність 

склала 800 г/кущ. 

Найвищу продуктивність мали сорти середньостиглої групи з досліджуваних 

сортів. Продуктивність окремих сягала вище одного кг/кущ, що вище, ніж у сорту 

стандарту Воля (800). Найвищу середню масу товарної бульби мав сорт Слов’янка. 

А уміст крохмалю у сортів цієї групи можна класифікувати як середній. 

Отже, на підставі проведених досліджень можна пропонувати приватним та 

фермерським господарствам сорти картоплі для одержання товарного урожаю, а 
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селекційним установам залучати у гібридизацію: Бородянська рожева, Повінь, 

Тирас, Водограй, Обрій, Воля, Слов’янка, Серпанок, Явір.  

 

 

УДК 633.126:632.92 

Василишин С., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: старший викладач Дудар О. О. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОТРУЙНИКІВ У БОРОТЬБІ  

З НАЙПОШИРЕНІШИМИ ХВОРОБАМИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

 

Перехід на інтенсивні технології вирощування зернових колосових культур, 

вузька спеціалізація сільськогосподарського виробництва, несприятливий вплив 

умов зовнішнього середовища спричинили швидкі темпи зараження 

паразитичними організмами культурних рослин. 

Захворювання рослин, спричинені патологічним процесом, знижує 

продуктивність і навіть спричинює повну загибель рослин. 

Збільшення кількості та підвищення якості врожаю залежать від захисту 

рослин від хвороб. Одними з найбільш поширених і шкодочинних хвороб пшениці 

озимої є септоріоз, борошниста роса, кореневі гнилі. Боротьба з хворобами – 

важливий резерв підвищення врожайності та поліпшення якості зерна пшениці.  

Велике значення в боротьбі з хворобами пшениці озимої відіграє 

протруювання посівного матеріалу. Асортимент протруйників різноманітний і 

численний, особливо за вмістом діючої речовини. Він постійно змінюється новими 

активними сполуками.  

Тому дослідження ефективності протруйників насіння пшениці озимої є 

актуальним. 

Досліди закладали на темно-сірому опідзоленому ґрунті за 

загальноприйнятою методикою. Схема досліду передбачала такі варіанти:  

1 – Контроль (без протруювання); 2 – Протруювання препаратом Селест Топ, т.к.с., 

1,0 л/т; 3 – Протруювання препаратом Дивіденд Стар 036 FS, к.с., 1,0 л/т. 

Дослідження проводили із сортом пшениці озимої Миронівська 65. 

За результатами досліджень встановлено, що застосування фунгіцидів 

забезпечило істотний приріст урожаю порівняно з контрольним варіантом, де 

протруйників не застосовували. 

Найефективнішим у боротьбі з комплексом хвороб озимої пшениці є 

препарат Тілт 250 ЕС, 25%, к.е. в нормі витрати препарату 0,5 л/га. Приріст урожаю 

до контролю тут був найбільшим і становив 9,8 ц/га або 27,1%. Розмір чистого 

доходу в цьому варіанті був найбільшим (2708 грн). 
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УДК 63363;632,92:632. 934.1 

Герус С., ст. 5-го курсу Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної 

освіти 

Науковий керівник: старший  викладач Дудар О. О. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДІВ У БОРОТЬБІ З ЦЕРКОСПОРОЗОМ 

ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 

 

Рослини цукрових буряків у період вегетації уражує низка хвороб, які 

пошкоджують як листковий апарат, так і кореневу систему. 

До найпоширеніших і економічно небезпечних хвороб культури слід віднести 

церкоспороз, появу якого спричинює гриб Cercospora beticola Sacc, поширений в 

усіх зонах бурякосіяння України. 

Щоб отримати високий урожай буряка, потрібно не лише знати особливості 

технології його вирощування, а й мати теоретичні та практичні знання про 

найпоширеніші хвороби культури, щоб запобігти, зокрема, церкоспорозу. Тому у 

виборі фунгіцидів для захисту необхідно звертати увагу тільки на якісні препарати. 

Завдання нашого дослідження – встановити ефективність застосування 

фунгіцидів у боротьбі з церкоспорозом цукрового буряку. 

Досліди проводили у 2015 році. Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий 

опідзолений легкосуглинковий, містить мало гумусу (2,88%), реакція ґрунтового 

розчину близька до нейтральної, рухомими формами азоту, фосфору і калію ці 

ґрунти забезпечені порівняно добре.  

Агротехніка вирощування загальноприйнята для зони. Дослідження 

проводили і з сортом цукрового буряка Індустріальний. 

Схема досліду: 1 – Контроль (без обприскування); 2 – Обприскування 

препаратом Фенікс, 25% к.с. у нормі витрати 0,25 л/га; 3 – Обприскування 

препаратом Рекс Дуо, 50% к.е. у нормі витрати 0,5 л/га.  

Встановлено, що розвиток церкоспорозу в контрольному варіанті був 

найвищим і становив 12,7%. У третьому варіанті цей показник був найнижчим 

2,5%. Експериментальні дані розвитку хвороби у другому варіанті коливалися в 

межах 0,5-8,6%.  

Отже, застосування фунгіцидів на посівах цукрового буряку значно знижує 

ураженість рослин церкоспорозом, що істотно підвищує врожайність коренеплодів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

УДК 634.11 

Качмар О., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

РІСТ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЩЕП  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Вітчизняний та світовий досвід показує, що одним із вирішальних факторів 

підвищення ефективності садівництва, створення нових, екологічно безпечних 

технологій для цієї галузі є науково обґрунтоване використання клонових підщеп.  

Використання клонових підщеп дає змогу точніше прогнозувати параметри 

майбутнього саду. Перехід на нові, інтенсивніші сади, вимагає створення потужної 

бази високопродуктивних розсадників, орієнтації їх на вирощування 

високоякісного садивного матеріалу на слаборослих підщепах, що відповідають 

сучасним вимогам. 

Метою нашого дослідження було вивчення показників росту, розвитку і 

продуктивності однорічних саджанців яблуні сорту Редкрофт у розсаднику на 

різних клонових підщепах в умовах ННДЦ ЛНАУ. 

Результати досліджень за 2014-2015 роки засвідчили високий відсоток 

приживання заокулірованих вічок у підщеп 62-396 (93,5 %), 57-490 (92,9%) та Д 70-

456 (92,0%); інтенсивніше розвивалися саджанці на підщепах 27-490 (145,7 см) та 

Р22 (143,6 см). Більші розміри штамба мали саджанці на підщепах 57-490 (12,4 мм) 

та Д70-456 (12,2 мм). На підщепах Д70-456, 57-490, М26 – ураження паршею 

становив 0,8 бала, тоді як у М4 – 0,5 бала. Найвищий вихід однорічних стандартних 

саджанців мали підщепи 57-490 (67,8 тис. шт./га), 62-396 (64,7 тис. шт./га) та Д70-

456 (63,5 тис. шт./га). 

 

 

УДК 634.1:631.541.11 

Голубець О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ВПЛИВ КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 

САДЖАНЦІВ У РОЗСАДНИКУ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Яблуня є основною плодовою культурою в нашій країні. Це зумовлено 

сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами для її вирощування в більшості 

регіонів, різноманітністю господарсько-цінних якостей. Інтенсифікація у 

плодівництві останніми роками різко збільшила потребу в садивному матеріалі. 

Також спостерігається тенденція до подальшого збільшення щільності посадки 

дерев. Одне з важливих завдань плодових розсадників – прискорене вирощування 

саджанців нових цінних сортів вітчизняної й зарубіжної селекцій, імунних до 
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хвороб, зональних високопродуктивних сорто-підщепних комбінацій, придатних 

для закладання інтенсивних насаджень культури.  

Метою наших досліджень була порівняльна оцінка вирощування у плодовому 

розсаднику кафедри садівництва і виноградарства, саджанців сорту яблуні Голд 

Раш на різних клонових підщепах та виділення кращих форм за комплексом 

біологічних (показники росту й розвитку) і господарських (продуктивність і 

рентабельність) особливостей сорто-підщепних комбінувань. 

Упродовж 2015 року спостерігали за показниками приживання підщеп у 

першому полі розсадника, їх силою росту, відставанням кори перед окуліруванням, 

приживанням вічок, відростанням окулянтів навесні, висотою однорічних 

саджанців та виходом стандартних саджанців з одиниці площі.  

У результаті досліджень встановлено, що найвищий вихід стандартних 

саджанців сорту Голд Раш забезпечили підщепи 62-396 (67,3 тис. шт./га) та 54-118 

(60,6 тис. шт./га), що перевищує показники контролю М 26 (50,3 тис. шт./га) в 

1,3 раза. 

 

 

УДК 634.1:631.541.11 

Климок Л., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ВПЛИВ ПІДЩЕП НА РІСТ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ НВЦ ЛНАУ 

 

Розвиток українського садівництва без використання клонових підщеп для 

яблуні практично неможливий. Вегетативний спосіб їх розмноження забезпечує 

генетичну однорідність, що у свою чергу дає змогу класифікувати вегетативно 

розмножувані підщепи за силою росту, скороплідністю, урожайністю, 

зимостійкістю та іншими показниками. Використання цих властивостей дає 

необмежені можливості у створенні різних типів і конструкцій насаджень. 

Інтенсифікація плодівництва різко збільшила потребу в садивному матеріалі. 

Останніми роками в садах на карликових підщепах висаджують від 1500-2000 до 

3000 і більше дерев на 1 га. Вирощування великої кількості високоякісного 

садивного матеріалу плодових культур і особливо на слаборослих клонових 

підщепах є надзвичайно актуальне завдання сьогодення. 

Дослідження проводили на дослідному полі кафедри садівництва та 

виноградарства у плодовому розсаднику. Вивчали сорти яблуні Ауксіс, Вітос та 

Редкрофт на підщепах ММ106 та 54-118. 

У розсаднику велися спостереження за показниками росту підщеп у першому 

полі розсадника, відставанням кори на підщепах перед окуліруванням, 

приживанням вічок, відростанням окулянтів навесні, висотою однорічних 

саджанців та виходом стандартних саджанців з одиниці площі. 

Найвищий вихід однорічних стандартних саджанців сорту Редкрофт 

(52,3 тис. шт./га) та Ауксіс (48,5 тис. шт./га) на підщепі 54-118. Рівень 
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рентабельності вирощування саджанців на цій підщепі був найвищим і становив у 

сорту Редкрофт 140,7, Ауксіс – 132,4%. 

 

 

УДК 634.11 

Семерак А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ СУБСТРАТУ В МАТОЧНИКУ НА ЯКІСТЬ 

ВІДСАДКІВ КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ В УМОВАХ НВЦ ЛНАУ 

 

Природні умови західних областей України досить сприятливі для ведення 

промислового садівництва, але рівень розвитку його в цих областях значно нижчий, 

ніж у сусідніх східних. Тому саме зараз особливу увагу слід звернути на досконале 

вивчення нових форм клонових підщеп, сортів і ефективні технології їх 

вирощування. 

За умов закладання сучасних садів з високою щільністю дерев на гектарі, 

коротким терміном їх експлуатації та необхідністю частого проведення 

сортозаміни постійно зростає потреба у клонових підщепах. Отримувати велику 

кількість стандартних відсадків у маточному насадженні можна лише за 

використання високопродуктивних форм та застосування найефективніших 

способів розмноження в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Метою досліджень було вивчення впливу різних субстратів (землі, тирси) за 

підгортання маточних кущів клонових підщеп яблуні на якість отриманих відсадок 

в умовах НВЦ Львівського НАУ. 

Спостереження проводили за показниками росту надземної частини відсадків 

підщеп та розвитком їх кореневої системи. Проведено порівняльну оцінку виходу 

стандартних відсадків та економічну ефективність їх вирощування за використання 

для підгортання ґрунту та деревної тирси. 

Під час застосування тирси середній бал укорінення зріс з 4,0 до 4,18 бала, а 

довжина кореневої системи – з 11,1 до 18,5 см. Продуктивність стандартних 

відсадок зросла з 89,6 до 105,8 тис. шт./га. 

Порівняльний аналіз двох варіантів досліджень свідчить, що під дією 

субстрату на укорінення відсадок вартість валової продукції зросла на 13,2 тис. 

шт./га, рівень рентабельності – із 76% у контролі до 89,4% у досліджуваному 

варіанті. 
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УДК 634.1.:631.541.1 

Нестерівський В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько В. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ВПЛИВ СОРТО-ПІДЩЕПНИХ КОМБІНУВАНЬ НА РІСТ  

І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ В УМОВАХ НВЦ ЛНАУ 

 

Вирощування садів на клонових підщепах в Україні ще не достатньо 

поширене, як, наприклад, у європейських країн із високою культурою садівництва. 

Це пояснюється тим, що в Україні із значним спізненням були розпочаті 

дослідження та впровадження клонових підщеп у виробництво. 

Яблуня з давніх-давен є основною плодовою культурою в нашій країні. 

Цінність плодів полягає в тому, що вони мають добру лежкість і зберігають товарні 

вигляд, смак, поживні речовини протягом довгого періоду. За підвищення 

ефективності виробництва яблук зростає значення сорту як основного засобу 

виробництва. 

Метою наших досліджень було вивчення скороплідних і високопродуктивних 

сорто-підщепних комбінувань з використанням карликових клонових підщеп і 

кращих сортів яблуні, які б дали змогу істотно підвищити продуктивність 

насаджень в умовах НВЦ Львівського НАУ. 

Протягом двох років (2014-2015 рр.) ми вивчали в саду показники росту, 

розвитку і плодоношення сортів Флоріна та Фрідом на чотирьох карликових 

підщепах (М.9 – контроль), Д70-456, Д70-343 та 62-396. 

Підщепи неабияк впливають на урожайність дерев у саду. 

Найпродуктивнішою в обох сортів яблуні виявилася підщепа 62-396. Рівень 

рентабельності вирощування яблуні на різних клонових підщепах становив у сорту 

Флоріна – 50,4-190%, Фрідом – 26,3-85,9 %. Найвищою рентабельністю 

характеризувалися сортопідщепні комбінування Флоріна і Фрідом на підщепі 62-

396 (50,4-85,9 %). 

 

 

УДК 632.9:632.78:634.222 

Назаровець В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько В. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІННІХ СОРТІВ ЯБЛУНІ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Ще на початку інтенсивного розвитку плодівництва на Україні  

Л.П. Симиренко зазначав, що однією з основних причин низького рівня 

вітчизняного плодівництва є відсутність знань про сорти. Сучасний сорт буде 

популярним, якщо він технологічний, скороплідний, стійкий проти основних 
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хвороб і шкідників, зимостійкий, формує високий урожай плодів гарного й 

відмінного смаків, високих товарних і технологічних якостей. Сучасним вимогам 

значною мірою відповідають нові сорти вітчизняної та зарубіжної селекцій. У 

зв’язку з цим у дослідному саду ЛНАУ вивчали біологічний потенціал сортів 

яблуні осінньої групи, щеплених на клоновій підщепі 62-396. 

Здійснювали облік сили росту дерев, приросту діаметра штамба, 

інтенсивності цвітіння, розвитку хвороб, урожайності та якості плодів трьох сортів 

яблуні: Слава переможцям (контроль), Вітос, Ауксіс.  

Результати досліджень свідчать про те, що досліджувані сорти яблуні мають 

різні силу росту, габітус крони та продуктивність. Висота дерев була від 4,05 до 

4,9 м. Урожайність усіх сортів становила 143,4–190,4 ц/га. Найбільшими плодами 

відзначилися сорт Вітос, Ауксіс також переважав за масою плоди контрольного 

варіанта (Слава переможцям).  

Найвищу врожайність відзначено в сорту Вітос (190,4 ц/га), що у 1,3 раза 

переважає показники контролю (143,4 ц/га). Середня урожайність у сорту Ауксіс – 

153,4 ц/га.  

 

 

УДК 634.75:631.8 

Гель Б., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Рожко І. С. 

Львівський національний аграрний університет  

 

УРАЖЕННЯ РЕМОНТАНТНИХ СОРТІВ СУНИЦІ АНАНАСНОЇ 

ОСНОВНИМИ ХВОРОБАМИ 

 

В умовах дослідного поля протягом 2014-2015 рр. вивчали ураженість  

ремонтантних сортів суниці ананасної основними патогенами.  

Найпоширенішими в агроценозі суниці є борошниста роса, біла плямистість і 

сіра гниль. У 2014 р. ураження рослин суниці білою плямистістю, як і 

борошнистою росою, було сильнішим порівняно з 2015 р. А сірою гниллю, 

навпаки, у 2015 р. слабшим порівняно з попереднім роком, переважно за рахунок 

дуже теплого й сухого серпня. Тому осінній урожай практично зовсім не 

уражувався цією хворобою.  

Таблиця 

Ураження суниці основними грибними хворобами, 2014-2015 рр. 

Сорт 
Біла плямистість, бал Борошниста роса, бал Сіра гниль, % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Selva (к) 1 2 0 0 6,0 5,4 

Florin 2 2 0 1 7,5 5,8 

Diamante 3 3 0 1 8,0 6,2 

Aroma 1 2 1 1 6,8 6,4 

Eve 2 1 2 0 0 8,3 6,8 

Swееt Mari 1 1 0 0 6,3 5,2 
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Найбільше білою плямистістю уражувався сорт Diamante (3 бали), а 

борошниста роса слабо уражувала всі сорти (0-1 бал). Найбільше шкодила сіра 

гниль сортам Diamante, Aroma і Eve 2 (від 6,2 до 6,8%), найслабше –уражувала 

плоди в сортів Selva і Swееt Mari.  

Отже, серед вивчених сортів немає сортів з комплексною стійкістю до 

основних хвороб суниці. Найстійкіший до хвороб – сорт Swееt Mari. 

 

 

УДК 634.836 

Дикий О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гель І. М. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ВИНОГРАДУ 

 

На дослідному полі вивчали продуктивність винограду. У 2015 р. склалися 

добрі умови для закладання урожаю. Для обліку потенціалу продуктивності 

обраховували в середньому кількість грон на кущ, визначали середню масу грона й 

масу врожаю з куща. Як бачимо з таблиці, найменшу кількість грон на кущ 

формував сорт Тур Хієрдал (16 шт.) На кущах інших сортів налічували від 34 у 

сорту Колумбія до 42 шт. у Мюллер Тургау. 

Таблиця 

Продуктивність сортів винограду у 2015 р., бал 

Сорт Кількість грон 

на кущ, шт. 

Середня маса 

грона, г 

Урожайність з 

куща, кг 

Ізабелла (s) 35 120 4,2 

Ананасний 36  125  4,5 

Мюллер Тургау 42 95 4,0 

Колумбія 34 130 4,4 

Тур Хієрдал 16 350 5,6 

 

Найбільша маса грона була у столового сорту Тур Хієрдал (350 г), найменша 

– у технічного сорту Мюллер Тургау (95 г). Інші сорти – міжвидові гібриди між 

видами V. venifera L. та V. labrusca L., що є сортами універсального призначення, 

мали масу грона в межах 120-130 г. У середньому з куща отримали врожайність від 

4,0 кг (Мюллер Тургау) до 5,6 кг (Тур Хієрдал). 

Отже, за рахунок великої маси грона навіть за меншої кількості грон 

столовий сорт може сформувати великий урожай і, відповідно, має високий 

потенціал продуктивності.  
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УДК 634.75:631.8 

Алексюк А., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гель І. М. 

Львівський національний аграрний університет  

 

УРАЖЕННЯ СУНИЦІ ОСНОВНИМИ ХВОРОБАМИ У 2015 Р.  

 

Найнебезпечнішими хворобами суниці ананасної в умовах Львівщини є 

борошниста роса, біла плямистість та сіра гниль. Епіфітотії в розвитку грибних 

інфекцій дають змогу визначити реальну стійкість сорту до патогена. Травень 

2015 р. був сприятливим для розвитку основних хвороб суниці через високий 

рівень зволоження і  оптимальні для грибних інфекцій температури.  

Таблиця 

Ураження суниці основними грибними хворобами  у 2015 р. 

Сорт 
Борошниста роса, 

бал 

Біла плямистість, 

бал 
Сіра гниль, % 

Ольвія (s) 2 2 8,2 

Дарунок Вчителю 1 1 8,0 

Pocahontas 1 1 10,4 

Рункова 1 3 12,8 

Лючінська 3 3 8,6 

Ураження сортів істотно різнилося і залежало від біологічних особливостей 

сорту на фоні кліматичних умов року. Як бачимо з таблиці, борошниста роса дуже 

слабо уражувала сорти Дарунок Вчителю, Pocahontas та Рункову (1 бал). Дуже 

слабо уражувала й біла плямистість сорти Дарунок Вчителю і Pocahontas (1 бал), 

тоді, як листя сортів Рункової та Лючінської постраждало в середній ступені 

(3 бали). Найслабше уражувалися плоди сірою гниллю у сортів Дарунок Вчителю 

(8,0), Ольвія (8,2) та Лючінська (8,6%). Найбільших втрат плодів від цієї хвороби 

зазнав сорт Рункова (12,8%). 

Отже, у групі досліджуваних ранніх сортів суниці ми не виявили таких, які б 

мали комплексну стійкість до основних патогенів. Але найстійкішим у 2015 р. 

виявився сорт Дарунок Вчителю. 

 

 

УДК 635.521:632.4 

Багрій О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Дидів О. Й.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ САЛАТУ ПОСІВНОГО 

ГОЛОВЧАСТОЇ РІЗНОВИДНОСТІ (LACTUCA SATIVA VAR. CAPITATA) 

 

Салат посівний належить до групи зелених овочевих культур, який, крім 

поживних якостей, має високі дієтично-лікувальні властивості. У США площі під 



75 

 

салатом головчастим займають понад 100 тис га, споживання його в середньому на 

одну людину становить 10,5 кг на рік. Річна норма споживання салату на одну 

людину повинна складати 4,9 кг, проте в середньому один українець споживає на 

рік до 1 кг салату. У зв’язку з цим необхідне всебічне вивчення й удосконалення 

технологічних прийомів вирощування зеленних культур у тому числі салату 

посівного. Досягнути істотних успіхів у маркетингу зеленних культур можна лише 

впровадженням європейських стандартів Euro Gap, які передбачають комплексний 

контроль у продукції в ланцюгу від поля до столу споживача. Удосконалення 

сортових ресурсів салату – важлива умова підвищення продуктивності овочевих 

рослин, покращання якості продукції. Сорти, адаптовані до клімату, стійкі до 

найпоширеніших хвороб, – це основа високого й основне екологічного врожаю. 

В умовах НВЦ Львівського національного аграрного університету  протягом 

2014-2015 рр. на темно-сірих опідзолених ґрунтах проводили дослідження з метою 

вивчення врожайності та якості сортів салату посівного головчастої  різновидності. 

Вивчали сорти салату головчастого для відкритого ґрунту: Годар (контроль), 

Джиска, Жустин, Евеліна, Смуглянка. Висаджували касетну розсаду у відкритий 

ґрунт у першій декаді квітня. Обсяг товарної врожайності салату головчастого в 

середньому за два роки досліджень була високою у сортів вітчизняної селекції – 

Смуглянка (33,40 т/га) та голландської – Джиска (35,60 т/га), що переважали 

контроль на 11,10 і 13,2 т/га. Слід відзначити потенційну можливість сортів Евеліна  

і Жустин, які забезпечили вихід товарної продукції листків салату на рівні 29,80 і 

27,50 т/га, що більше за контроль на 7,4 і 5,1 т/га відповідно. Найкращу якість 

товарної продукції з найвищою дегустаційною оцінкою (9 балів) та високими 

показниками економічної й біоенергетичної ефективності одержали за 

вирощування вітчизняного сорту салату головчастого Смуглянка та голландського 

– Джиска. 

 

 

УДК 635.63:664.8.035.2 

Кам’янка А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент  Дидів О. Й.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПІДБІР СОРТИМЕНТУ ОГІРКА КОРНІШОННОГО ТИПУ 
 

Огірок – одна з найпопулярніших і найважливіших овочевих культур. Його 

плоди низькокалорійні, мають лікарські властивості, використовують у свіжому 

вигляді, а також як сировину для переробки. Для консервування використовують 

короткоплідні огірки, вирощені у відкритому ґрунті (пікулі й корнішони). Якість 

переробленої з огірків продукції значною мірою залежить від хімічного складу та 

фізико-морфологічних особливостей сорту. Тому питання сортодобору огірка для 

переробки є актуальним та своєчасним, що й зумовило необхідність проведення 

досліджень. 
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В умовах НВЦ ЛНАУ протягом 2013-2014 рр. на темно-сірих опідзолених 

легкосуглинкових ґрунтах проводили дослідження з метою вивчення урожайності, 

якості та придатності до переробки гібридів огірка. Вивчали гібриди огірка 

вітчизняної та іноземної селекцій для відкритого ґрунту: Джекон F1 (контроль), 

Евріка F1, Борус F1, Даліла F1, Кібрія F1, Наташа F1, Октопус F1, Слобожанський F1, 

Сремський F1. Висівали насіння огірка у відкритий ґрунт у першій декаді травня за 

схемою 120 х 20 см, вкривали агроволокном. Визначали структуру врожаю гібридів 

огірка. Кількість стандартної за розміром продукції, яка відповідає вимогам ДСТУ 

3247-95 коливалася в межах – 70,5-76,8 % залежно від гібриду. 

Визначено також розмірно-вагові характеристики плодів гібридів огірка. 

Середня довжина плодів огірка різних гібридів у корнішонів І групи становила 6,6-

7,0 см, корнішонів ІІ групи – 8,2-9,0 см, зеленців – 10,2-11,0 см. Найкращу якість 

свіжих і солених плодів огірка з найвищою дегустаційною оцінкою (8-9 балів) та 

високими показниками економічної ефективності одержали за вирощування 

вітчизняного гібриду Слобожанський F1 та гібридів іноземної селекції – Даліла F1, 

Сремський F1, Октопус F1, Наташа F1.  Вміст нітратів у всіх варіантах досліду був у 

межах граничної допустимої концентрації. 

 

 

УДК 631.153.3 

Лампіга В., ст. 5-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент  Ксьонжик І. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ЗРОШЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА  

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 
 

З-поміж пріоритетних завдань розвитку вітчизняного агропромислового 

комплексу Міністерство аграрної політики та продовольства називає відновлення і 

розвиток меліоративної системи країни, а в переліку перспективних інвестиційних 

напрямів – модернізацію зрошувальних систем на півдні України ставить на перше 

місце. Вже сьогодні Міністерство займається вирішенням проблеми залучення 

коштів від міжнародних фінансових інститутів, у тому числі і від Світового банку. 

Суми, які воно намагається залучити для цих цілей, – 0,8-3 млрд дол. Однак 

модернізація системи меліорації – складне завдання, яке вимагає зважених і 

ефективних рішень, заснованих на ретельному аналізі стану наявної системи у 

масштабах країни. 

Зрошувані землі на півдні степової зони України є однин із основних 

факторів інтенсифікації землеробства в районах із недостатнім та нестійким 

зволоженням.  

У роки, коли зрошення використовували в повному обсязі на зрошуваних 

землях південного регіону, виробництво зерна становило 29%, плодоовочевої 

продукції – 87, кормових культур – 63, рису – 100% до загального обсягу 
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виробництва, а продуктивність зрошуваного гектара була в 2,0-2,5 раза вищою 

порівняно з неполивним.   

Сьогодні необхідно відродити престиж меліорації, сформувати на 

державному рівні розуміння того, що меліорація – гарант сталого агровиробництва, 

один з важливих елементів фінансової та матеріальної стабільності держави.  

 

 

УДК 338.43 

Кисіль К., ст. 1-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Ксьонжик І. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА  

В УКРАЇНІ 

 

В Україні виноградарство і виноробство є одними з важливих галузей 

виробничо-господарської діяльності в аграрному секторі. Ефективність розвитку 

виноградарства і виноробства становить сукупність тісної співпраці з виробничо-

територіальними міжгалузевими формуваннями. До їх складу входять 

сільськогосподарські підприємства, що займаються вирощуванням винограду; 

заводи первинного і вторинного виноробства, науково-дослідні установи. Ці 

підприємства формують і сприяють ефективному функціонуванню галузі. 

Найпитомішу вагу у виробництві винограду в Україні мають підприємства 

Одеської, Миколаївської, Херсонської та Закарпатської областей. 

У сучасних умовах господарювання найскладнішими проблемами, які майже 

щоденно вирішують виноградарські підприємства, є проблеми, пов’язані з: 

хронічним браком матеріально-технічних, фінансових, трудових ресурсів; 

відсутністю системи ремонту і реконструкції виноградних насаджень, що 

характеризується недостатньою врожайністю.  

Основним завданням держави в ефективному регулюванні виноградарсько-

виноробної галузі є побудова нових соціально-орієнтованих механізмів 

формування внутрішнього аграрного ринку.  

 

 

УДК 635.63:664.8.035.2 

Стецик М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Дидів О. Й.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ОГІРКА  

ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВОГО СКЛАДУ 

 

В Україні огірки серед усього розмаїття представників родини гарбузових – 

основна культура. У структурі посівних площ (11%) їм належить третє місце після 
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помідорів і капусти (51 тис./га). Урожайність товарних плодів огірка у країні  

досить низька – до 100 ц/га. Одним із напрям підвищення врожайності та якості 

товарних плодів огірка є впровадження нових технологій виробництва. 

Світовий досвід щодо використання нових високоврожайних сортів та 

гібридів вказує на ефективність їх використання для покращання росту та розвитку 

рослин, зниження ураженості їх хворобами, підвищення урожайності та якості 

плодів огірка. Вирішення цих питань є актуальним та своєчасним, що й зумовило 

необхідність проведення досліджень. 

В умовах НВЦ ЛНАУ протягом 2013-2014 рр. на темно-сірих опідзолених 

ґрунтах проводили дослідження з метою вивчення урожайності та якості сортів 

огірка. Вивчали сорти огірка вітчизняної селекції для відкритого ґрунту: Конкурент 

(контроль), Гейм, Джерело, Ера, Носівський, Ніжинський 12, Сквирський, 

Монастирський. Висівали насіння у відкритий ґрунт у першій декаді травня за 

схемою 120 х 20 см та вкривали агроволокном. 

Обсяг товарного врожаю огірка в середньому за два роки досліджень був 

високим у сортів Ніжинський (46,40), Сквирський (43,60), Монастирський 

(41,38 т/га), що переважали контроль (Конкурент) на 15,6; 12,8 і 11,0 т/га. Слід 

відзначити потенційну можливість сортів Джерело (35,80), Ера (38,4), Носівський 

(39,6 т/га), які забезпечили вихід стандартних плодів огірка (93-95%).  

Найкращу якість свіжих і солених плодів огірка з найвищою дегустаційною 

оцінкою (8–9 балів) та високими показниками економічної  ефективності одержали 

за вирощування вітчизняних сортів: Монастирський, Ніжинський 12, Сквирський. 

Уміст нітратів в усіх варіантах досліду був у межах граничної допустимої 

концентрації. 

 

 

УДК 633.14.526.3 

Альохіна З., магістр, Невеський Р., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та 

екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів І.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПЕТРУШКИ КОРЕНЕВОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ 

 

Серед овочевих культур петрушка коренева Petroselinum hortense ssp. 

Macrocarpum (Mazk) посідає одне із важливих місць як цінна пряно-смакова 

овочева культура. Вона відзначається підвищеною кількістю легкодоступних 

організму вуглеводів, високим вмістом каротину, вітамінів, білка. Наявність 

ефірної олії надає коренеплодам приємного запаху і тонізуюче діє на організм 

людини. Вживання петрушки в їжу позитивно впливає на обмін речовин і 

фізіологічні функції організму, підвищуючи його захисні властивості. 

Впровадження петрушки у виробництво потребує вдосконалення деяких 

елементів технології вирощування. Продуктивність цієї рослини має бути 
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забезпечена за рахунок багатьох факторів, серед яких важливе місце належить 

добору сорту в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Дослідження проводили протягом 2013–2015 рр. в умовах ННДЦ Львівського 

НАУ на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах. Вивчали 

продуктивність сортів петрушки кореневої вітчизняної та іноземної селекцій. 

Предметом досліджень були сорти петрушки: 1) Урожайна (контроль); 2) Алба; 

3) Ігл; 4) Берлінія; 5) Орбіс. 

Дослідженнями встановлено, що новий голландський сорт Ігл забезпечив 

найвищий урожай – 40,9 т/га, що вище за сорт Урожайна (контроль) на 17,5 т/га або 

74,8%. Високу врожайність також показав німецький сорт Берлінія (38,3 т/га). 

Найвищий вихід товарних коренеплодів петрушки одержали за вирощування 

зазначених сортів, відповідно, 91 і 90%. У сорту польської селекції Орбіс 

товарність коренеплодів становила 82%, тоді як на контролі (сорт Урожайна) – 

78%.  

Найкращі біохімічні показники продукції одержали за вирощування 

вітчизняного сорту Урожайна та німецького сорту Берлінія. Дещо нижчою якістю 

характеризувався голландський сорт Ігл та чеський Алба. Вміст нітратів у 

коренеплодах в усіх досліджуваних сортах не перевищував ГДК.  

На підставі одержаних даних у ННДЦ ЛНАУ пропонується вирощувати 

голландський сорт Ігл та німецький сорт Берлінія, які забезпечують високу 

врожайність товарних коренеплодів петрушки з доброю якістю продукції. 

Використання зазначених сортів дає змогу одержати з 1 га чистий прибуток у 

розмірі 148093 і 133274 грн, рівень рентабельності – 197 і 182%, коефіцієнт 

біоенергетичної ефективності – 1,83 та 1,75.  

 

 

УДК 633.44.631.82 

Здрок А., ст. 4-го курсу, Гунджер Ю., ст. 3-го курсу факультету  

агротехнологій та екології  

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів І.В. 

 

УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПАСТЕРНАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ 
 

Західний регіон за своїми агрокліматичними умовами є сприятливим для 

вирощування високих і сталих урожаїв коренеплідних овочевих рослин, і зокрема 

пастернаку. Коренеплоди широко використовують у кулінарії, харчовій 

промисловості й медицині. Вони багаті на вітаміни й пектинові речовини, особливо 

на вітамін С. Пастернак містить специфічну ефірну олію, яка надає їм аромату й 

приємного смаку. 

Тому, з огляду удосконалення технології вирощування й одержання 

екологічно-безпечної продукції коренеплодів пастернаку, на сьогодні актуального 

значення набуває вивчення ефективності оптимальних норм мінеральних добрив за 

гребеневого способу  вирощування. 



80 

 

Дослідження проводили протягом 2014–2015 рр. в умовах ННДЦ Львівського 

НАУ на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах. Вивчали вплив норм 

комплексних мінеральних добрив марки 17:17:17, норм норми добрив на 

урожайність, товарну якість та біохімічні показники пастернаку за вирощування 

гребеневим способом. Предметом дослідження був сорт Гормон селекції ІОБ 

УААН. Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) Контроль (без добрив); 2) N34 

P34 K34; 3) N68 P68 K68; 4) N102 P102 K102; 5) N136 P136 K136.  

У результаті проведених дворічних досліджень встановлено, що найвищу 

врожайність (50,1 т/га) коренеплодів пастернаку одержали за внесення 

нітроамофоски в нормі N102Р102К102. За підвищених норм добрив N136Р136К136 

спостерігається тенденція до зниження врожайності та якості продукції.  

Найкращі біохімічні показники продукції одержали за внесення комплексних 

добрив у нормі N68Р68К68. і N102Р102К102. Вміст нітратів у всіх варіантах досліду був у 

гранично допустимій концентрації. 

Розмір чистого прибутку був найбільшим (60852 грн/га) за внесення добрив у 

нормі N102Р102К102. Найвищий рівень рентабельності (198%) одержали за внесення 

нітроамофоски в нормі N68Р68К68. Найвищий коефіцієнт біоенергетичної 

ефективності (1,87) одержали за внесення мінеральних добрив у нормі N102Р102К102.  

В умовах Західного Лісостепу України з метою підвищення урожайності та 

якості пастернаку пропонується вносити мінеральні добрива (нітроамофоску марки 

17:17:17) у нормі N102Р102К102 кг/га д.р. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ  

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
 

УДК 631.332.64 

Волянська М., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Шпік Н. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В УКРАЇНІ 

 

Історія кадастрів налічує 5-6 тис. років. За цей час сутність їх залишається 

незмінною − офіційний перелік земельних ділянок та інтересів щодо них. 

Державний земельний кадастр − основа ефективного використання 

національного багатства України − землі. Постає питання, чому ж тоді не можемо 

перетворити земельні та інші природні ресурси однієї з найбагатших країн світу в 

капітал, який створить нову додаткову вартість і підвищить продуктивність? Щоб 

бути корисним, капітал спочатку повинен бути описаний у земельно-майновому 

документі.  
Через відсутність сучасної системи земельного кадастру, яка відповідно до 

положень ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр» повинна 

містити відомості про землі, розташовані у межах державного кордону України, 

їхнє цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також дані про кількісну 

та якісну характеристики земель, їхню оцінку, розподіл земель між власниками і 

користувачами та його складової − державної реєстрації земельної ділянки, що 

передбачає внесення відповідно до цього Закону відомостей про формування 

земельної ділянки і присвоєння їй кадастрового номера, українці не 

використовують більше половини свого національного багатства. Якщо розглядати 

склад об'єктів, які згідно зі ст. 15 «Відомостей про земельні ділянки», що 

включаються до державного земельного кадастру, й об'єктів нерухомості за їхніми 

видами як об'єктів цивільного права, то можна виділити дві основні категорії 

нерухомих речей: об'єкти, які тісно пов'язані із землею, і природні ресурси. Отже, 

більшість об'єктів, які повинен містити державний земельний кадастр, у ньому 

відсутні, хоча є матеріальними і нематеріальними активами складних земельно-

майнових відносин, що функціонують у західних країнах. 

У нашій країні існує понад 30 кадастрів, які ведуться відокремлено й 

пов'язані із земельним кадастром, хоча мають просторове вираження. 

Наразі Україна зробила перший суттєвий крок у цьому напрямі: створена за 

сприяння Світового Банку кадастрова система, яка відповідає сучасним вимогам. 
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УДК 347.27:347.214 

Дуда І., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Малахова С. О. 
Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ ЗМІН ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ 

ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 
 

Із 2016 року зареєструвати власність чи інші права (оренду, сервітут, 

суперфіцій тощо) на землю можна через місцевий центр надання адміністративних 

послуг (ЦНАП), який приймає документи для державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, або у нотаріуса. Саме після реєстрації в державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно виникає, змінюється чи припиняється відповідне 

право. 

Із метою поліпшення процедури державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно був прийнятий новий Закон України “Про внесення змін до Закону 

України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” (2016 р.), яким передбачено такі зміни: 

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться 

незалежно від місцезнаходження нерухомого майна. 

Нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів прав на 

нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна. 

Державна реєстрація права власності й інших речових прав проводиться у 

строк, що не перевищує 5 робочих днів. 

Документи, що видаються за результатом розгляду заяв, заявник може 

отримувати як в електронному, так і в паперовому вигляді, і вони матимуть 

однакову юридичну силу. 

Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав видаються без 

використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки. 

За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір, у 

встановлений строк − 0,1 розміру мінімальної зарплати. При цьому в разі 

скорочення строків плата збільшується. 

Рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної 

реєстрації прав можуть бути оскаржені в Міністерстві юстиції України, його 

територіальних органах або у суді. 
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УДК 332.2 

Івах О., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: д. е. н., професор Гуцуляк Ю. Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є 

процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково-технічного прогресу 

очевидне посилення взаємодії та взаємозалежності матеріального виробництва і 

природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний із 

введенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і 

збільшенням навантаження на навколишнє середовище. 

Львівська область багата на лісові ресурси. Показник лісистості області 

становить 25 %, тоді як середній в Україні – 14 %. Основними лісоутворювальними 

породами є сосна (23 % площі лісів), ялина (20 %), бук (17 %), дуб (16 %). 

Надра Львівської області багаті на корисні копалини, найбільше значення 

серед яких мають паливно-енергетичні та сировина для хімічної і промисловості 

будівельних матеріалів. Горючі корисні копалини представлені нафтою та 

природним кам’яним вугіллям, торфом. 

Львівська область має значні рекреаційні ресурси, які зумовлені передусім 

наявністю великої кількості різноманітних джерел мінеральних вод, а також 

лікувальних грязей. Теплий помірно-континентальний клімат, 2100 годин 

сонячного сяйва на рік сприяють вирощуванню ранніх сільськогосподарських 

культур та садівництву. Густа річкова система забезпечує район водними 

ресурсами. На території області є чимало невеликих озер. Різноманітні корисні 

копалини дали змогу розвиватися обробним галузям промисловості. 

Незважаючи на вичерпання природно-ресурсної бази Львівської області 

внаслідок її несистемної експлуатації в минулому, вона за різноманітністю своїх 

складових частин, рідкісністю та навіть запасами становить матеріальний добробут 

господарського розвитку регіону. 

 

 

УДК 631.332.64 

Капець О., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Таратула Р. Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Наявність земельних ресурсів є першою умовою розміщення продуктивних 

сил на території регіону. З часу проведення земельної реформи у структурі 
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земельних ресурсів країни загалом, як і в землекористуванні зокрема, 

спостерігаються істотні диспропорції: склався надзвичайно високий рівень 

освоєння життєвого простору, високий рівень розораності, прогресує деградація 

земель, вкрай низька лісистість, зменшується територія, зайнята поверхневими 

водами.  

У структурі земельного фонду України найбільшу питому вагу становлять 

землі сільськогосподарського – 42270,3 тис. га (70,0 %) та лісогосподарського – 

9034,7 тис. га (15,0 %) призначення, найменшу – землі рекреаційного – 27,7 тис. га, 

оздоровчого – 109,7 тис. га та історико-культурного призначення – 52,7 тис. га, що 

становить лише 0,3 %. Загальна площа потенційних територій для використання у 

рекреаційній діяльності (без радіаційно забруднених) становить 12,8 % території 

України. 

Збалансованого використання, охорони і відтворення земельно-ресурсного 

потенціалу рекреаційних територій може бути досягнуто на основі: 

- повної інвентаризації наявних на відповідній території рекреаційних 

ресурсів з метою забезпечення відповідності обсягу та якості рекреаційних ресурсів 

сучасним і перспективним потребам розвитку туристично-рекреаційного 

комплексу; 

- удосконалення форм і методів рекреаційного землекористування з метою 

дотримання принципів сталого (збалансованого) розвитку в практиці рекреаційного 

природо- та землекористування; 

- здійснення безперервного моніторингу стану природно-рекреаційних 

ресурсів та якості рекреаційного середовища з метою виявлення ступеня 

ефективності рекреаційного землекористування та обґрунтування рішень щодо 

його оперативного та стратегічного управління. 

 

 

УДК 332.3.003.13 

Ільницький О., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Таратула Р. Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Згідно зі Законом України «Про оренду землі» оренда землі – це засноване на 

договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, 

необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. 

Основними ознаками оренди землі є: 
1. Визначення терміну, яке виражається в передачі земельної ділянки на 

визначений у договорі оренди термін. Відповідно до Закону України «Про оренду 

землі», термін дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не 

може перевищувати 50-ти років; 
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2. Платність, оскільки однією зі суттєвих умов договору оренди землі є 

орендна плата за земельну ділянку − платіж, який орендар вносить орендодавцеві 

за користування земельною ділянкою. Розмір, форми і терміни внесення орендної 

плати встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. 

Нормативно-правовими актами, якими здійснюється правове регулювання в 

цій сфері, є: Цивільний і Земельний кодекси України; Кодекс України про 

адміністративні правопорушення; Закон України «Про оренду землі»; Закон 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень»; Закон України «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель»; Закон України «Про землеустрій»; Закон України «Про охорону 

земель»; Закон України «Про захист економічної конкуренції». 

На сьогодні актуальним є правове регулювання відносин з оренди землі з 

метою створення умов для раціонального використання земельних та забезпечення 

захисту прав орендарів і орендодавців. 

 

 

УДК 332.72 

Смоляк Д., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Шпік Н. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ У М. ТЕРНОПОЛІ 

 

Ринок нерухомості відображає стан усієї економіки. І хоча нині Україна й 

Тернопіль зокрема перебувають у важкому економічному стані, людям усе-таки 

десь потрібно жити, а підприємцям – займатися бізнесом. Тому більшою чи 

меншою мірою операції з нерухомістю актуальні. 

Сьогодні на ринку житлової нерухомості Тернополя − майже повне затишшя. 

Попитом користується або дуже дешеве житло (одно-, рідше – двокімнатні 

квартири), або дороге VIP-житло. Зважаючи на такі тенденції, будівельники 

останнім часом почали більше будувати будинків із одно- та двокімнатними 

квартирами. 

Будівельники розуміють, що вони, по-перше, таке житло швидше продадуть, 

по-друге, що завжди квадратний метр однокімнатної квартири був дорожчим, ніж 

дво- чи трикімнатної. Незважаючи на те, що сьогодні вартість 1 м2 однокімнатної 

квартири близько 600 дол. США (залежно від ремонту, опалення та інших 

факторів), а трикімнатної – 500 дол. США, загалом однокімнатна квартира 

найдешевша. Тому молоді сім’ї, розмірковуючи над тим, жити з батьками чи 

купити однокімнатну квартиру, однозначно обирають другий варіант. 

У Тернополі специфічний ринок комерційної нерухомості. Особливістю його 

є те, що оренда переходить із долара на гривню. Якою була зафіксована гривнева 

ставка до останньої кризи, такою вона є і на сьогодні, або змінилася несуттєво (на 

10-20 %) у бік збільшення. Ціни оренди залишилися майже на тій самій відмітці. 
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Позаяк, як і в більшості міст, найдорожчими в Тернополі є об’єкти комерційної 

нерухомості в центральній частині. 

І хоча загалом у місті попит на нерухомість, як комерційну, так і житлову, не 

дуже великий, на думку фахівців, саме цей сегмент є найнадійнішим у плані 

вкладання власних коштів чи інвестицій. 

Кошти, вкладені в нерухомість, майже не втрачають своєї цінності порівняно 

з іншими об’єктами інвестування. У нас люди, з одного боку, законсервовані, з 

іншого − не хочуть тримати гроші у трилітрових банках. Довіри до банківського 

сектору сьогодні немає, а фінансовий ринок практично не працює. Як показують 

час і практика, хороша можливість збереження своїх накопичень – вкладення у 

нерухомість. 

 
 
УДК 332.2 

Стеблій К., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Микула О. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Земля є основним елементом національного багатства і головним засобом 

виробництва у сільському господарстві. Зважаючи на загострення питання 

збереження, раціонального використання та розширеного відтворення земельних 

ресурсів, метою дослідження є аналіз динаміки змін структури земельного фонду 

Золочівського району Львівської області.  

Золочівський район розташований на сході Львівської області. Площа району 

становить 109700 га. Внаслідок ведення землеробства сільськогосподарська 

освоєність та розораність території району перебувають на оптимальному рівні 69 

та 42 % відповідно. 

За останні п’ять років відбулися деякі зміни у структурі земельного фонду 

району, зокрема зросла площа сіножатей (на 431,7 га) за рахунок скорочення площ 

орних земель (0,49 %) та пасовищ (4,96 %). У процесі аналізу земельного фонду 

Золочівського району також встановлено, що збільшилися лісовкриті площі на 

0,28% (переважно за рахунок збільшення площ чагарників − 12,39 %), забудованих 

(2,39 %) і заболочених (5,61 %) земель, а також відкритих земель без рослинності 

або з незначним рослинним покривом (3,35 %). Протягом 2012-2016 років 

спостерігається скорочення кількості сільськогосподарських підприємств – із 40 

(2012 р.), у власності і користуванні яких перебувало 27982,7004 га с.-г. угідь, до 37 

(2016 р.) − 26405,4829 га. У власності та користуванні 59421 громадян на 

01.01.2012 р. перебувало 26597,5138 га с.-г. угідь, на початок 2016 року кількість 

землевласників та землекористувачів не змінилася, але площа угідь, наданих їм у 

власність та користування, зросла до 28625,5115 га. 



87 

 

Оцінка екологічного стану земель агроландшафту показує, що наявна 

структура земельних угідь району не ідеальна (1:1,6:3,6) – співвідношення ріллі, 

природних кормових угідь та лісів – 1:0,6:0,57. 

Незважаючи на деяку позитивну динаміку на шляху становлення структури 

земельного фонду досліджуваного району до оптимальних показників, ситуація 

залишається невтішною. Темпи тих позитивних змін, що відбуваються, не 

відповідають вимогам часу і не можуть забезпечити сталого розвитку. Дисбаланс у 

структурі земельних угідь погіршується значною роздрібненістю цих земель серед 

власників та землекористувачів. 

 

 

УДК 332.22 

Стельмах І., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Микула О. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оренду землі», оренда землі – це 

засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною 

ділянкою, необхідне орендареві для проведення підприємницької та інших видів 

діяльності. 

Ознаками оренди землі є: 

- наявність договору між орендодавцем і орендарем; 

- передача орендареві прав володіння і користування земельною ділянкою; 

- платність володіння та користування землею (у формі орендної плати); 

- строковість володіння і користування земельною ділянкою. 

Проведений аналіз укладання договорів оренди та плати за оренду земельних 

часток (паїв) у Тернопільському районі на 01.01.2016 року свідчить, що всього в 

районі укладено 12425 договорів оренди. З них із господарствами, де отримано пай 

або їх правонаступниками, укладено 2 669 договорів, що становить 21,5 % 

загальної їх кількості, з фермерськими господарствами – 1 792 (14,4 %), а з іншими 

суб'єктами господарювання − 7 964 угод, або, відповідно, 64,1 %. 

Загальний розмір виплати за договорами оренди на 01.01.2016 р. становить 

14496,85 грн, середній розмір орендної плати на рік − 476,05 грн за 1 га. Орендна 

плата виплачується в натуральній формі. 

За строками дії укладені договори оренди розподіляють так: 

- укладено до 7 років 7,1 % (878 договорів); 

- на 8-10 років 92,9 % (11 547 договорів). 

Враховуючи, що орендні відносини мають короткостроковий характер (7-10 

років), їхній вплив на якість ґрунтового покриву, дотримання агроекологічних умов 

виробництва не можна вважати позитивним. За короткострокової оренди земельних 



88 

 

ділянок економічно невигідно вкладати додаткові кошти для поліпшення родючості 

ґрунту, захисту його від ерозійних процесів, проведення культуро-технічних робіт. 

 

 

УДК 332.3:631.111.3 

Ткачик Т., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Курильців Р. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Земля – найцінніше багатство кожної країни. Відповідно до Конституції 

України вона є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави. Право власності на землю гарантується, і це право набувається 

й реалізується громадянами, юридичними особами та державою винятково 

відповідно до закону. 

Поняття «раціональне використання земель» розроблялося ще в радянський 

період. Зокрема відомий український учений П.Ф. Веденічев зазначав, що під 

терміном «раціональне використання земельних ресурсів» слід розуміти 

доцільність, повноту і ступінь ефективності використання земель. Розширеніше 

трактування «раціонального використання земель» зробив інший український 

учений – Д.І. Гнаткович, який під «раціональним» розумів правильне, доцільне, 

науково обґрунтоване використання земель з погляду міжгалузевого розподілу 

земельного фонду країни між категоріями земель та землекористувачами. 

Науковець О.І. Бочко стверджував, що «раціональне землекористування» 

означає максимальне залучення до господарського обігу всіх земель та їхнє 

ефективне використання за основним цільовим призначенням, створення 

найсприятливіших умов для високої продуктивності сільськогосподарських угідь і 

одержання з одиниці площі максимальної кількості продукції за найменших затрат 

праці та коштів». 

«Найважливіше завдання землеустрою полягає в тім, щоб за допомогою 

формування раціонального землекористування і внутрішньої організації його 

територій забезпечити відносне зниження витрат трудових і матеріально-технічних 

ресурсів», − зазначав А.М. Третяк. 

У свою чергу, на нашу думку, суть раціонального землекористування полягає 

в застосуванні сукупності інвестиційних і не інвестиційних факторів, спрямованих 

на підвищення родючості ґрунту, їх охорону, збільшення кількості необхідної 

суспільству продукції, поліпшення її якості, підвищення продуктивності праці 

через мотиваційні фактори. 
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УДК 332.3 (477.82) 

Лопушанський М., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Малахова С. О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО ДАНИХ У РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Гарантування державою достовірності прав на землю та на інші об’єкти 

нерухомого майна, а також гарантування достовірності й актуальності даних 

державного земельного кадастру, забезпечення їх належного захисту від 

несанкціонованого доступу можливі лише за умови ведення кадастру державними 

органами. Відомості та документи державного земельного кадастру є державним 

інформаційним ресурсом. Чинним законодавством передбачено, що функції з 

ведення державного земельного кадастру належать до повноважень центрального 

органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Ведення державного 

земельного кадастру сільськими, селищними та міськими радами в межах 

населеного пункту практично неможливе через низку проблем (фахівці, ліцензійне 

програмне забезпечення, захист інформації, телекомунікації, неможливість 

інтеграції в єдину державну систему майже 30 тисяч локальних кадастрів). 

Ведення державного земельного кадастру зумовлене потребами суспільного 

виробництва. В Україні воно залежить від потреб суспільного ладу в минулому і 

сучасних потреб переходу до ринкової економіки. В умовах соціалістичного ладу 

система даних зводилася до реєстрації землекористувань і кількісного обліку 

земель за видами угідь, що на початку повністю задовольняло потреби 

соціалістичної економіки. 

Формування ефективного правового механізму ринку сільськогоспо-дарських 

земель потребує залучення до цієї роботи не тільки політиків чи економістів, а й 

фахівців у галузі земельного та аграрного права, які володіють техніко-правовим 

інструментарієм конструювання правових норм, адекватних завданням розвитку 

ринкових відносин у селі. 

 

 

УДК 332.814(477) 
Водош Б., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Ковалишин О. Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ м. УЖГОРОДА 

 

Серед елементів ринкової економіки особливе місце займає нерухомість, яка 

слугує засобами виробництва і предмета чи об'єкта споживання. Нерухомість − 

основа особистого існування для громадян та база для господарської діяльності й 

розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. В Україні відбувається 
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активне формування та розвиток ринку нерухомості і все більша кількість 

громадян, підприємств та організацій бере участь в операціях із нерухомістю. 

Нерухомість Ужгорода завжди була в ціні через зручне географічне 

розташування міста, сприятливі погодні умови та хороший економічний розвиток. 

На ринку міста працюють чотири основних забудовники – життєво будівельний 

кооператив «Вектор», кампанії: «Інтеграл-Буд», «Gazda», АВМ «Девелопмент», 

при цьому проблемних об`єктів немає, новобудови добре продаються. Забудовники 

прислухалися до поради ріелторів і у своїх будинках економ-класу запроектували 

переважно затребувані одно- і двокімнатні квартири. Вони повністю розпродаються 

до введення житла в експлуатацію. 

На сьогодні в новобудовах міста вартість квартир становить 4-6 тис. грн/м2. 

На вторинному ринку «хрущовку» можна придбати за 600 дол./м2, житло 

поліпшеного планування 80-90-х років − до 800 дол./м2. Двокімнатна «хрущовка» 

обійдеться у 25 тис. дол., стандартна двокімнатна − до 50 тис. дол. 

Активізації ринку нерухомості в місті сприяє і прихід інвесторів із сусідніх 

Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії, які переносять свої виробництва в Закарпатську 

область. 

Ринок нерухомості, особливо житлової, в місті Ужгороді, як і в Україні 

загалом, нестабільний, тому його досить важко прогнозувати. Але, незважаючи на 

це, він стрімко розвивається, що в майбутньому призведе до зростання 

економічного потенціалу як міста загалом, так і всієї країни загалом. 

 

 

УДК 332.781(568) 

Кись М., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Ковалишин О. Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

 

У ринкових умовах земельний кадастр треба здійснювати в такий спосіб, за 

якого якнайповніше задовольнятиметься потреба у своєчасній, точній та 

достовірній інформації про поточний стан і базові тенденції у використанні 

земельного фонду. Виходячи із зазначеного, набувають актуальності наукові 

дослідження в галузі вдосконалення форм та методів ведення земельно-

кадастрового обліку з метою їх адаптації, насамперед до потреб еколого-

економічної оцінки земель. Високоякісна кадастрова інформація у згаданому 

контексті стає першоосновою для розробки заходів щодо оптимізації використання 

земель, ефективного управління земельними ресурсами та їх оцінки (у тому числі 

для потреб ринкового обігу). 

На сьогодні важливим завданням є створення і впровадження системи 

ведення ДЗК, що спиратиметься на широке застосування сучасних 

геоінформаційних технологій. У процесі розробки кадастрово-інформаційної 
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системи значну увагу приділяють питанням вивчення та впровадження в Україні 

досвіду створення таких систем країнами із розвиненою ринковою економікою, у 

тому числі історичним аспектам виникнення та розвитку кадастрових систем у 

світі, зокрема в Європі. 

Із вивчення зарубіжного досвіду побудови й функціонування кадастрових 

систем і реєстрації прав на нерухомість випливає, що інформаційне забезпечення 

управління земельними ресурсами на сьогодні є найважливішою функцією 

держави. Тому в Україні цій роботі також необхідно приділяти велику увагу. Не 

можна приймати управлінські рішення та розробляти земельну політику без 

своєчасної, повної й точної інформації про землю, яку надають земельно-кадастрові 

та реєстраційні системи. 

Використання сучасних інформаційних технологій допоможе вирішити 

багато завдань, поставлених перед органами управління земельними ресурсами. Із 

цією метою доцільно створювати інтегровану кадастрову систему, спроможну 

забезпечити достовірність і масштабність інформації. Крім реалізації функцій 

реєстрації та гарантування достовірності прав з боку держави, така система 

сприятиме розвитку та прозорості ринку землі. 

 

 

УДК 332.24:528 

Бобров Д., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко Г. Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОТРИМАННЯ У СПАДЩИНУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

БЕЗ КАДАСТРОВОГО НОМЕРА 

 

Сьогодні нотаріуси відмовляються оформляти право спадщини на земельну 

ділянку без кадастрового номера і взагалі отримання у спадщину земельної ділянки 

без кадастрового номера є досить суперечливим з боку законодавства України, 

тобто один наказ суперечить іншому. Відповідно до листа Мін’юсту «Щодо 

порядку оформлення свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно» № 31-

32/69 від 25 березня 2010 р., оформлення кадастрового номера на земельну ділянку 

для видачі свідоцтва про право не спадщину на земельну ділянку не потрібне. 

Тобто цей лист не містить будь-яких вимог про необхідність включення 

кадастрового номера в спадкові документи, на відміну від, наприклад, укладення 

цивільно-правових договорів, які передбачають перехід права власності на ділянку 

(договори купівлі-продажу, дарування, міни тощо). 

Водночас у ст. 132 Земельного кодексу України зазначено, що угоди про 

перехід права власності на земельні ділянки (міни, ренти, дарування, успадкування 

та інших цивільно-правових угод) укладаються у письмовій формі, нотаріально 

посвідчуються, а земельна ділянка повинна пройти державну реєстрацію 

(присвоєння кадастрового номера та відкриття Поземельної книги). Тобто 
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успадкування земельної ділянки без кадастрового номера є неможливим, а 

наявність кадастрового номеру є істотною умовою відповідно до вимог цієї статті. 

Отож, у громадян є два виходи: йти до суду для зобов'язання: а) нотаріуса – 

оформити спадщину без кадастрового номера; б) спадкоємця – провести державну 

реєстрацію (з присвоєнням кадастрового номера) або йти до землевпорядної 

організації для замовлення технічної документації на земельну ділянку. 

 

 

УДК 332.32 

Бучок Г., ст. 3-го курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» 

Науковий керівник: викладач Пендзей Л. П. 

Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету 

 

ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Ситуація в земельних відносинах і землекористуванні залишається складною 

і неврегульованою. Найгострішими проблемами є незавершеність економічних та 

правових відносин власності на землю між власниками земельних часток (паїв) і 

сільськогосподарськими підприємствами фермерськими господарствами; 

недосконалість державного управління земельними ресурсами та землекористу-

ванням; незавершеність земельного законодавства та інфраструктури обігу земель 

сільськогосподарського призначення; недосконалість систем державного 

земельного кадастру, державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень, 

відсутність державного землеустрою. 

Сільськогосподарське землекористування як один із секторів національної 

економіки не виведене із кризової ситуації, низька ефективність використання 

земель сільських територій. 

Проблему передбачається вирішити реалізацією чотирьох пріоритетних 

напрямів підтримки, а саме: 

1) інституціональний розвиток сільськогосподарського землекористування в 

узгодженні із концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, зокрема з визначенням державного 

регулювання та адміністрування землекористування територій територіальних 

громад (сільських рад); 

2) покращання стану природного середовища землекористування сільських 

територій; 

3) формування режиму землекористування різних ієрархічних рівнів: 

національного, регіонального, територіальних громад, громадян та юридичних осіб; 

4) удосконалення економічних, екологічних, соціальних і правових відносин 

власності на землю та інші природні ресурси відповідно до режиму 

землекористування, а також державного земельного кадастру як базової основи 

системи гарантування прав власності на землю та інші природні ресурси. 
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УДК 332.72 

Воронецька І., ст. 3-го курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» 

Науковий керівник: викладач Пендзей Л. П. 

Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету 

 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 

 

Однією з найвагоміших проблем сьогоднішньої української економіки є 

формування цивілізованого ринку землі. Україну виділяють у світі як країну з 

вагомим аграрним потенціалом через найбільші запаси чорноземів. 

Отже, ситуація в земельних відносинах і сільськогосподарському 

землекористуванні залишається складною і неврегульованою. Найгострішими 

проблемами є: незавершеність формування економічних та правових відносин 

власності на землю; недосконалість державного управління земельними ресурсами 

та землекористуванням; незавершеність земельного законодавства та 

інфраструктури ринку земель, особливо сільськогосподарського призначення; 

відсутність завершеної систем державного земельного кадастру та державної 

реєстрації прав на нерухоме  майно і їх обмежень; нездійснення землеустрою. 

Низькою залишається ефективність використання земель у сільському 

господарстві, зокрема 2013 р. понад 40 % земель сільськогосподарських 

товаровиробників використовувалась на досить низькому рівні (коефіцієнт рівня 

використання земель − від 0,11 до 0,35, що відповідає урожайності зернових та 

зернобобових − від 10 до 22 ц/га). Найнижчий рівень та ефективність використання 

земель спостерігається у господарствах державної форми господарювання. 

Удосконалення земельних відносин у сільському господарстві вимагає 

досягнення певних цілей, до яких, зокрема, слід зарахувати: підвищення 

ефективності агробізнесу через концентрацію сільськогосподарських земель у 

руках господарських структур, зацікавлених провадити сільськогосподарське 

підприємництво; створення сприятливих умов для трансформації підсобних 

господарств у товарні виробничі структури; формування раціональної та 

оптимальної системи землеволодіння і землекористування і забезпечення дієвого 

контролю з боку державних інституцій за збереженням та підвищенням рівня 

родючості сільськогосподарських земель, охороною навколишнього середовища. 
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УДК 332.3:332.364:93 

Букмирза К., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: старший викладач Додурич В. В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  

РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

В історичному розвитку землеустрій на землях сучасної України пережив 

чимало стадій. Відомий український учений В. Васильченко свого часу зазначав: 

«Кожна стадія людства залежить від тих господарсько-економічної і суспільно-

політичних умов даного періоду, що на їх ґрунті й будувалися певні принципи, 

покладені в основу землевпорядження». 

Дослідження еволюції землевпорядних дій в Україні забезпечує багатий 

матеріал для пошуку наукової істини щодо змісту землеустрою. Необхідність 

проведення землевпорядних робіт виникла у людства ще в далекій давнині. Народи 

Греції, Єгипту, Індії за кілька тисячоліть до нашої ери розділяли земельні масиви 

на частини, здійснювали ретельний облік земель, різні виміри для будівництва 

каналів, зведення споруд, проводили відмежування й обмірювання земель, облік 

їхньої якості та оподаткування. З’явилися перші підручники із землеустрою, 

зокрема «Селянський землеустрій», «Керівництво по землеустрою і межуванню». У 

Земельному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України 25 жовтня 

2001 року, статтею 181 визначено, що «землеустрій – це сукупність соціально-

економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних 

відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних 

утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюється під впливом суспільно-

виробничих відносин і розвитку продуктивних сил». 

Таке розуміння землеустрою може стати відправним аспектом для всебічного 

соціально-економічного та екологічного вивчення соціально-господарських явищ і 

зумовлених ними організаційно-виробничих основ пристосування території, тобто 

ці засади і є суттю державних заходів щодо проведення землевпорядних робіт цієї 

території. 
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УДК 332.122.62:332.3(477.43/44) 

Гула А., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: асистент Погорецька Н. М. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

 

У сфері земельних відносин нині багато неврегульованих питань і не 

знайдено власного шляху ефективного господарювання на землі. Тому питання 

функціонального зонування природно-заповідних територій набуває важливого 

значення.  

Функціональне зонування НПП – це поділ його території на певні ділянки 

(зони) з різними режимами охорони та використання природних ресурсів, який 

здійснено з метою ефективної реалізації основних завдань НПП.  

У межах загальної території природного парку 261316 га виділяються 

функціональні зони: заповідна зона − 1603,8 га, зона стаціонарної рекреації − 

173,5 га, зона регульованої рекреації − 11452,2 га, господарська зона − 248086,5 га. 

1. Заповідна зона − призначена для охорони та відтворення найцінніших 

природних комплексів та об’єктів, які мають наукову, пізнавальну та естетичну 

цінність. 

2. Зона регульованої рекреації призначена для організації короткострокового 

відпочинку та оздоровлення населення, огляду особливо мальовничих та пам’ятних 

місць, охорони природи. 

3. Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення готелів, мотелів, 

кемпінгів, закладів лікування, довгострокового відпочинку та інших об’єктів 

обслуговування відвідувачів. 

4. Господарська зона − призначена для проведення господарської діяльності, 

виконання покладених на парк завдань. 

Функціональне зонування – це просторове моделювання всього об’єкта, 

визначення режимів охорони та використання природних ресурсів. Таке зонування 

території дасть змогу забезпечити збереження унікальних природних комплексів, 

раціональніше розподіляти антропогенні навантаження, упорядковувати 

використання природних ресурсів, оптимізувати роботу служб охорони та сервісу. 
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УДК 332.3 

Іваськів Н., ст. 1-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: старший викладач Жилінський В. Л. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Основне місце в системі управління земельними ресурсами будь-якої 

держави займає землеустрій із своїми функціями та завданнями, землевпорядними 

організаціями, структурою та видами документації. Як відомо, через систему 

землеустрою здійснюються основні функції з управління земельними ресурсами: 

облік і оцінка земель, планування і організація раціонального використання земель 

та їх охорона. 

Землеустрій − це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 

спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію 

території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання. На 

сьогодні система землеустрою охоплює: а) законодавчо визначену діяльність у 

сфері землеустрою; б) органи, що здійснюють державне регулювання у сфері 

землеустрою; в) організацію, регулювання та управління у сфері землеустрою; 

г) здійснення землеустрою на національному, регіональному, локальному і 

господарському рівнях; ґ) державний і самоврядний контроль за здійсненням 

землеустрою; д) наукове, кадрове та фінансове забезпечення землеустрою; 

е) суб'єкти та об'єкти землеустрою. 

Від найменшого клаптика землеволодіння чи землекористування до 

територій місцевих рад, районів, областей і всієї України, – все це − об’єкти 

землеустрою. Щодо суб’єктів землеустрою, то в цій сфері свою діяльність 

проводять органи державної влади та органи місцевого самоврядування; юридичні 

та фізичні особи; землевласники та землекористувачі. 

Зазначені поняття загалом створюють навколо себе таку діяльність, у 

результаті якої виникає база державного земельного кадастру, встановлюються 

конкретне та сприятливе цільове використання для тих чи інших категорій земель, 

проводиться їх оцінка, створюється система охорони та моніторингу земельних 

ресурсів. 

 

 

УДК 528.73 

Івасюк О., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: старший викладач Додурич В. В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ТРІАНГУЛЯЦІЯ ЯК НАУКА 

 

Тріангуляція (від латів. «triangulum» − трикутник) − один з методів створення 

мережі опорних геодезичних пунктів і сама мережа, створена цим методом; полягає 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-23686u
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в побудові рядів або мереж трикутників, що примикають один до одного, й у 

визначенні положення їх вершин у вибраній системі координат. У кожному 

трикутнику вимірюють усі три кути, а одну з його сторін визначають з обчислень 

послідовним вирішенням попередніх трикутників, починаючи від того з них, в 

якому одна з його сторін отримана з вимірів. 

Тріангуляція має велике наукове і практичне значення, вона слугує для: 

визначення фігури і розмірів Землі методом градусних вимірів; вивчення 

горизонтальних рухів земної кори; обґрунтування топографічних зйомок у різних 

масштабах і цілях; обґрунтування різних геодезичних робіт у дослідженні, 

проектуванні і будівництві крупних інженерних споруд, у плануванні і будівництві 

міст. 

Тріангуляцію поділяють на класи, що відрізняються точністю вимірів і 

послідовністю їх побудови. У малих за територією країнах тріангуляції вищого 

класу будують у вигляді суцільних мереж трикутників. У державах із великою 

територією (СРСР, Канада, КНР, США та ін.) тріангуляцію будують за певними 

схемою і програмою. Найстрункішу схему і програму побудови тріангуляції 

застосовують у країнах Західної Європи. На основі рядів і мереж тріангуляції 1-го і 

2-го класів визначають пункти 3-го і  4-го класів, причому їх густина залежить від 

масштабу топографічної зйомки.  

Отже, координати пунктів тріангуляції визначають з математичної обробки 

рядів або мереж. Побудова тріангуляції та її математична обробка приводять до 

створення на всій території країни єдиної системи координат, що дає змогу ставити 

топографо-геодезичні роботи в різних частинах країни одночасно і незалежно один 

від одного. При цьому забезпечується з'єднання цих робіт в одне ціле і створення 

єдиної загальнодержавної топографічної карти країни у встановленому масштабі. 

 

 

УДК 528.931:332:316 

Матвєєва О., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: асистент Лобанова О. П. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

Трансформаційні процеси характерні для будь-якого суспільства в різні 

періоди його еволюції, не стали винятком і для українського суспільства, яке нині 

перебуває в динамічному розвитку, що супроводжується виникненням цілого 

спектра проблемних питань. 

Соціально-економічний розвиток людства нерозривно пов’язаний зі 

зростанням населених пунктів. Адже саме населені пункти визначають характер і 

рівень суспільного виробництва, розвиток продуктивних сил, інноваційні 

можливості для розвитку держави. 
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На шляху соціально-економічного розвитку населених пунктів України 

виникають певні перешкоди та проблеми, до яких можна віднести: 

• проблему погіршення демографічної ситуації; 

• проблеми територіального розвитку; 

• економічні проблеми (зменшення кількості робітників і службовців, 

зайнятих в економіці, зростання безробіття); 

• соціальні проблеми (надзвичайно низький рівень доходів населення, 

зокрема низький рівень заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальна 

незахищеність населення). 

Існують ще інші проблеми соціально-економічного розвитку населених 

пунктів, серед яких чільне місце займають екологічні проблеми, проблеми міського 

господарства, формування і використання міського бюджету тощо. Усі вони є 

складними і потребують концептуального аналізу, розробки та реалізації системи 

заходів для їх розв’язання в сучасних умовах. 

Отже, для вирішення соціально-економічних проблем населених пунктів у 

трансформаційний період держава має вжити таких заходів: забезпечити житлом 

молодь та малозабезпечені сім’ї; розробити державні й регіональні програми 

поступового реформування системи соціального обслуговування; впровадити 

комплекс заходів зі зменшення безробіття і покращання демографічної ситуації. 

Тобто держава має створити таке середовище, яке би задовольняло потреби 

нинішнього покоління, при цьому не ставлячи під загрозу спроможність 

прийдешніх поколінь задовольняти свої потреби. 

 

 

УДК 504.064.3:502:57202 

Мороз С., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Бойко О. Г. 

Подільський державний аграрно-технічний  університет 

 

МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ВПЛИВОМ 

НА ДОВКІЛЛЯ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ 

 

Проблема людського втручання у природні процеси особливо 

актуалізувалася з розвитком науково-технічного прогресу у середині XX ст. Саме 

тоді антропогенний вплив почав зумовлювати глобальні, іноді незворотні наслідки. 

Антропогенні фактори − форми господарської діяльності людини, що впливають на 

організми чи екосистеми, природне середовище загалом. Вплив антропогенних 

факторів на біосферу оцінюють, зважаючи на зміни властивостей основних її 

елементів, геофізичні, геохімічні, біологічні, екологічні наслідки їх впливу 

(порушення в екосистемах), а також на зміни стану здоров'я людей. 

Спостереження в межах системи моніторингу за дією основних 

антропогенних факторів і процесів, які вони зумовлюють, групують за такими 

напрямами: 
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1. Спостереження за локальними джерелами забруднення і 

забруднювальними факторами. Їх здійснюють на територіях окремих об'єктів 

(підприємств, населених пунктів, ділянок ландшафтів тощо) у формі 

контролювання кількісного та якісного складу забруднювальних речовин, що 

містяться у викидах і скидах, місцях їх зберігання. 

2. Спостереження за станом навколишнього природного середовища. 

Зосереджені такі спостереження на відстежуванні геофізичних, фізико-

географічних, геохімічних, хімічних явищ, процесів і змін із фіксуванням 

відповідних даних. 

3. Спостереження за станом біотичної складової біосфери. У їх процесі 

відстежують реакції біоти на різні фактори, тобто реакції окремих організмів, 

популяцій або угруповань, а також спостерігають за функціональними і 

структурними біологічними ознаками. 

4. Спостереження за реакцією великих систем (клімату, Світового океану, 

біосфери). Система спостережень може полягати в організації замірів у конкретних 

точках (на станціях) або на обширній території й отриманні інтегральних 

показників. Часто ефективне комбіноване використання обох підходів. 

 

 

УДК 332.3(477.85) 

Нікітюк І., ст. 1-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: старший викладач Жилінський В. Л. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

СТАН ЗЕМЕЛЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Останнім часом як у світі загалом, так і в Україні зокрема, відбувається 

значна активізація небезпечних процесів як техногенного, так і природного 

походження, що спричинюють істотні екологічні, матеріальні та соціальні збитки. 

Особливо значних збитків зазнає Чернівецька область від повеней та паводків, 

частота яких протягом останнього десятиріччя істотно зросла. Аналіз підтоплених 

земель на території окремо взятих двох районів Чернівецької області свідчить, що 

їх площі в розрізі сільських рад коливаються від 8,6 до 40,4 % від їх загальної 

території, та в середньому становлять 21,3 % у Новоселицькому та 13,9 % у 

Герцаївському районах. У середньому в обох районах підтоплення становить 

18,8 %. Унаслідок цього відбулися зміни як якісного, так і кількісного складу 

земельних ресурсів, що потребує їх урахування в земельно-кадастровій 

документації через внесення змін чи повного оновлення. 

Поряд із повенями, істотної екологічної та економічної шкоди Чернівецькій 

області завдають зсуви. Тут зафіксовано 1612 зсувних ділянок, більшість з яких є 

тимчасово-стабілізованими давніми зсувами загальною площею 73215 га, з них 

240 активних зсувів на площі 26040 га. Так, наприклад, у Кельменецькому районі 

зсувів налічується 179, але загальна їх площа складає 20,36 км2, тоді як у 

Герцаївському районі − 78 ділянок на площі 163,88 км2. Наступним екзогенним 
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процесом, що спричинений як природним, так і антропогенним впливом на 

довкілля, є карст. Площа його розповсюдження на території краю сягає 23700 га, де 

кількість проявів складає до 4-х одиниць на 1 га. Активні карстові процеси 

поширені на площі 4900 га. Під час проведення цього дослідження також було 

встановлено, що в області налічують близько 70 селевих водотоків, які поширені в 

гірській її частині й у Вижницькому та Путильському районах. Значна щільність та 

інтенсивність екзогенних геологічних процесів на території краю диктує 

необхідність систематичного контролю за умовами їх розвитку, вивчення їх стану і 

змін, пов’язаних із дією негативних процесів і явищ природного та антропогенного 

походження. 

 

 

УДК 332.7(477) 

Рак А., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: к. с.-г. н., асистент Кушнірук Т. М. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ПІДСУМКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНО-

ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Результати приватизації земельних ресурсів у сільському господарстві вже 

тривалий час є предметом дослідження та дискусії багатьох відомих вітчизняних 

учених. Зважаючи на важливість форм власності на землю, в Україні було 

впроваджено заходи щодо відродження приватного землеволодіння, за допомогою 

якого очікувалося підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів. 

Оцінка становлення та розвитку приватного землеволодіння в Україні засвідчує, що 

більшість нинішніх власників дрібних земельних ділянок не готові організаційно, 

фізично, фінансово, матеріально до володіння правом приватної власності на 

найбільш цінний, стратегічний національний ресурс, яким є земля. 

Земля, за вмілого її використання, забезпечує зростання економічної 

ефективності, а також виконання соціального пакета завдань. При цьому особливо 

важлива роль належить чиннику власності на земельні угіддя. Зміна відносин 

власності на землю, поява ринку землі невідворотно впливатимуть на соціальні 

умови сучасного села, змінюватимуть традиційні форми функціонування, самого 

способу життя в різних його проявах. 

Основний недолік приватизації земель полягає в тому, що трансформаційні 

процеси були зорієнтовані на увіковічення прав приватного землеволодіння нових 

власників. 

Зважаючи на приватизацію земельних ресурсів в аграрному секторі, вона не 

забезпечила очікуваних позитивних зрушень у сільськогосподарському секторі 

економіки, більше того, призвела до деструктивності використання, збереження, 

поліпшення та охорони сільськогосподарських земель. Насамперед це стосується 

надмірного подрібнення угідь у результаті руйнації цілісних земельних фондів 

колишніх колективних і державних сільськогосподарських підприємств. Більш ніж 
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очевидно, що сьогоднішня організація дрібного приватного землеволодіння 

господарствами України не є перспективною або такою, що забезпечить виконання 

економічних, екологічних і соціальних завдань у селі. 

 

 

УДК 504.(477.43/44) 

Рогальська К., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: асистент Погорецька Н. М. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ 

 

Загострення екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням 

навколишнього природного середовища, його безпосередній і опосередкований 

вплив на здоров'я людей спонукали до необхідності пошуків шляхів вирішення 

проблеми оцінки екологічного стану територій. Ідеться про те, що нині пріоритет 

повинен надаватися охороні земель, збереженню й відтворенню родючості ґрунтів. 

Аналіз сучасного стану використання земельних ресурсів не відповідає вимогам 

раціонального землекористування, оскільки сільськогосподарські угіддя на Поділлі 

характеризуються великим ступенем розораності. 

Комплекс природоохоронних заходів має передбачати зокрема вилучення з 

інтенсивного обробітку еродованих та малопродуктивних земель, сівозмінне 

упорядкування посівних площ, забезпечення надходження у ґрунт необхідної 

кількості поживних речовин, застосування ґрунтозахисних заходів і технологій. 

При цьому формування ефективної екологічної політики аграрного підприємства 

має ґрунтуватися на формуванні принципово нової екологічної бізнес-етики серед 

керівників, спеціалістів і рядових працівників сільськогосподарських підприємств. 

Отже, забезпечення охорони та раціонального використання земельних 

ресурсів лежить у площині запровадження принципів активного екологічного 

менеджменту на кожному з підприємств аграрної сфери, незалежно від його 

розміру. Критичний агроекологічний стан, в якому перебуває нині значна частина 

агроландшафтів Поділля, спричинений не тільки різким зменшенням обсягу заходів 

щодо підвищення родючості ґрунтів, а й значною мірою є наслідком надмірної 

сільськогосподарської освоєності та розораності території, що у свою чергу 

негативно позначилося на екологічній стійкості ландшафтів. Вирішення 

екологічних проблем раціонального землекористування повинно забезпечуватися 

на основі комплексного ландшафтно-екологічного підходу організації сільсько-

господарського землекористування. 
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УДК 004:5288:63 

Рудь В., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Бойко О. Г. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Розвиток інформаційних технологій в останні десятиріччя був передумовою 

виникнення нових напрямків – геоінформаційних технологій та дистанційного 

зондування Землі. 

Понад 15-річний світовий досвід підтверджує, що зйомки з космосу не тільки 

дають змогу покращити збір сільськогосподарських статистичних даних, 

підвищити точність, однорідність, об'єктивність і частоту спостережень, а й істотно 

удосконалити методи оперативного контролю стану посівів і прогнозу врожаю.  

Корпорація SPOT IMAGE ініціювала програму огляду стану 

сільськогосподарських полів і сучасних методів ведення сільського господарства. 

Вона надає через Internet дані ДЗ і прості у використанні програмні засоби, що за 

цінами цілком доступні фермерам Середнього Заходу.  

Компанія Galaxy PrecisionAg Services Ltd., використовуючи космічні 

зображення із супутника Spot, надає інформацію з розподілу якості посівів із 

просторовою роздільною здатністю, достатньою для керування фермерськими 

господарствами.  

До основних компонентів системи точного землеробства можна віднести 

системи дистанційного зондування землі (ДЗЗ), географічні інформаційні системи 

(ГІС), глобальні системи позиціонування (GPS), технології змінних норм внесення 

(ЗНВ) технологічних матеріалів (ТМ), засоби картографування врожаю, системи та 

методи вимірювання параметрів рослин та властивостей ґрунту. 

Можливості ДЗЗ для діагностики ґрунтів вивчають досить давно, і на 

сьогодні вони настільки відомі, що цілком можуть розглядатися як реальний засіб 

для рішення моніторингових задач та оцінки й аналізу значних територій. 

Спектральна відбивна властивість ґрунтів є основою діагностики з допомогою 

дистанційних засобів. Ґрунти, залежно від свого складу та властивостей, мають 

різну відбивну спроможність. Основний внесок в якісні характеристики спектра 

робить вміст органічних речовин, співвідношення в них різних фракцій гумусу, 

гранулометричний склад, вміст окисів заліза, солей та вологи. 
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УДК 528. 7: 94 

Яремчук М., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій і природокористування 

Науковий керівник: к. с.-г. н., асистент Кушнірук Т. М. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФОТОГРАММЕТРІЇ 

 

Фотограмметрія як наука виникла зі середини XIX ст. у зв’язку з винаходом 

фотографії. Теоретичні основи використання перспективних зображень для 

складання топографічних карт було закладено значно раніше. Великий науковий 

внесок у розвиток теорії фотограмметрії зробили професори М. Г. Келль, 

М. Д. Кошин, Г. П. Жуков, Г. В. Романовський, М. О. Урмаєв, О. С. Скірідов та ін. 

У передвоєнні роки широко застосовували комбінований метод фототопографічної 

зйомки і метод стереотопографії. Для цих методів Ф. В. Дробишев розробив 

стереометр, який дає змогу зображати рельєф у вигляді горизонталей на 

нетрансформованих знімках. 

У повоєнні роки значний внесок у розвиток аналітичних методів обробки 

аерофотознімків зробили О. М. Лобанов, П. П. Лисенко, І. Т. Антипов, 

В. Я. Фінковський та ін. Були створені стереоприлади для обробки знімків з 

перетвореними зв’язками проектувальних променів. Новітні досягнення науки, 

техніки і технології, які останнім десятиріччям прийшли в науки про Землю, 

суттєво вплинули на розвиток фотограмметрії. 

На сучасному етапі фотограмметристи виконують нові завдання: 

автоматизація стереофотограмметричних вимірювань і розробка відповідних 

автоматичних приладів, створення цифрової фотограмметрії з використанням ЕОМ 

і геоінформаційних технологій, створення алгоритмів і програм для автоматичного 

дешифрування фотозображень тощо. 

Важливою сферою застосування фотограмметрії є аерокосмічний 

дистанційний моніторинг екологічної ситуації та безпеки життєдіяльності в 

окремих регіонах. Значну увагу приділяють розвитку фотограмметрії і 

дистанційному зондуванню Землі для вивчення природних ресурсів, прогнозу 

погоди, картографування шельфової зони морів і океанів. 

В Україні діють Київська, Львівська, Донецька школи фотограмметристів, які 

успішно розв’язують велику кількість наукових і практичних задач для потреб 

різних галузей та готують спеціалістів. 
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УДК 332.2 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО  

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В УКРАЇНІ 

 

Державний земельний кадастр − основа ефективного використання 

національного багатства України − землі. Постає питання, чому ж тоді не можемо 

перетворити земельні та інші природні ресурси однієї з найбагатших країн світу на 

капітал, який створить нову додаткову вартість і підвищить продуктивність? Щоб 

бути корисним, капітал спочатку повинен бути описаний у земельно-майновому 

документі. У наших західних колег кожен актив, від земельної ділянки до будь-

якого виробничого предмету, кожна будівля, одиниця обладнання відображені у 

документах, що абсолютно чітко визначають право власності. Завдяки цьому 

активи живуть ніби у двох паралельних світах: один світ − матеріальний, другий − 

правовий. Вони спроможні забезпечувати кредити. 

Україна має у своєму розпорядженні величезні земельні активи, площа яких 

сягає 604 млн га. Земельний капітал у структурі економічних активів національного 

багатства нашої держави посідає одне з провідних місць. Зокрема його питома вага 

у складі природного капіталу становить 44 %, а природного у складі національного 

багатства України – 40 %. Сумарна вартість українських природних ресурсів 

(1,6 трлн дол. США) майже прирівнюється, за даними гіпотетичної економічної 

оцінки, до відповідного підсумку промислово розвинених країн (Великобританії − 

0,3 трлн дол. США, Італії − 0,2, Німеччини − 0,3, Франції − 0,5, Японії − 0,3 трлн 

дол. США). Україна істотно перевищує зазначену групу країн за вартістю 

природного капіталу, а відповідно, й земельного, на душу населення (35,5 тис. дол. 

США). Загальна вартість земельного капіталу в аграрному секторі економіки нашої 

держави становить 89,3 млрд дол. США, у тому числі природна складова − 70,8, та 

інтелектуальна − 18,5 млрд дол.  

Отже, Україна через відсутність сучасної системи земельного кадастру 

повинна містити відомості про землі, розташовані у межах державного кордону 

України, їхнє цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також дані про 

кількісну та якісну характеристики земель, їхню оцінку, розподіл земель між 

власниками і користувачами та його складової − державної реєстрації земельної 

ділянки. 



105 

 

УДК 332.2 
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НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  

 

Грошова оцінка земель виконує основні функції регулювання земельних 

відносин: визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, 

спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності, визначення розмірів відшкодування втрат і 

збитків за відводів землі, судових претензій, економічного обґрунтування 

раціонального й ефективного використання земель, вартості земель під час 

створення статутних фондів суб’єктів підприємницької діяльності тощо. 

За основу грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 

беруть рентний дохід, який створюється під час виробництва зернових культур (без 

кукурудзи). 

На основі визначеного рентного доходу відповідно до Порядку грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів 

розраховують грошову оцінку 1 га відповідного угіддя базового господарства, а 

потім через бонітет ґрунтів розробляють шкали грошової оцінки агровиробничих 

груп ґрунтів у розрізі сільськогосподарських угідь. 

В Україні створена необхідна нормативно-правова та методична бази для 

здійснення оцінки земель. Однак впровадження ринкових відносин докорінно 

змінює соціально-економічні умови життя, суттєві зміни відбуваються в умовах 

виробництва, створюються нові і зникають наявні суб'єкти підприємницької 

діяльності, набувають більшого поширення купівля, продаж, дарування, обмін, 

успадкування, оренда землі, формується ринок земельних ділянок. 

Характерною особливістю сучасної методичної бази нормативної грошової 

оцінки земель є те, що вона побудована не на ринковій інформаційній основі і не 

враховує кон'юнктуру ринку землі. Зміни, що відбулися у сільськогосподарському 

виробництві, у фінансових виробничих показниках різних галузей економіки, 

особливо аграрної, потребують удосконалення методики здійснення грошової 

оцінки на новій інформаційній базі. 
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УДК 332:64 

Джугай І., ст. 4-го курсу спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» 

Науковий керівник: викладач Пиріг А. В. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ RTK-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Останніми роками в Україні істотно зросла кількість підприємств та 

організацій, котрі почали використовувати для польових геодезичних робіт сучасне 

супутникове обладнання. За порівняно короткий час польові бригади, які мають 

змогу працювати з GNSS-обладнанням, відзначають великі переваги у своїй роботі. 

Досягнути сантиметрового рівня точності визначення координат можна значно 

швидше, ніж під час використання традиційного геодезичного обладнання, а також 

з’явилася можливість виконувати знімальні геодезичні роботи цілодобово, за будь-

яких погодних умов, а також за відсутності прямої видимості між пунктами.  

Саме інтеграція супутникових технологій із засобами зв’язку дала змогу у 

1992 р. розробити метод відносної кінематики в режимі реального часу − метод 

RTK (Real Time Kinematic). Сьогодні за допомогою RTK-технології спостережувані 

дані отримують у реальному часі. У свою чергу це дало змогу значно швидше 

виконувати польові роботи та розв’язувати різні задачі (визначати азимут, лінійні 

відстані або площу ділянки, виносити в натуру проектні дані тощо). На всі ці 

роботи затрачається мінімум часу та робочого персоналу. Наприклад, для 

визначення координат одного пункту в режимі реального часу достатньо всього 

декілька десятків секунд. Широке впровадження RTK-технології в Україні дасть 

змогу вирішувати проблемні питання в земельно-кадастрових роботах. 

Варіантом роботи в RTK-режимі може бути окремо діюча референцна 

станція (Single-station) чи мережа таких станцій (Network). Отже, для практичного 

впровадження GNSS-інфраструктури необхідна референцна RTK-станція, до 

складу котрої входять базовий мультичастотний GNSS-приймач, високоточна 

антена, яка жорстко встановлюється на пункті з відомими координатами; 

програмне забезпечення на референтній станції, яке дає змогу організувати вивід 

RTK-поправок у мережу Інтернет. Для того щоб користувач зміг працювати в RTK-

режимі, йому потрібен мультичастотний багатоканальний рухомий приймач 

(ровер), який через відповідні канали зв’язку (радіо чи Інтернет) приймає поправки 

від постійно діючої референцної станції. 

Internet 

зв’язок 
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МЕТОДИ ЕКСПЕРТНОГО АНАЛІЗУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ  

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

Необхідною умовою під час здійснення цивільно-правових угод є проведення 

експертної оцінки земельних ділянок. Експертна грошова оцінка земельних ділянок 

– це результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав 

оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням 

підходів, методів та оцінкових процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, 

проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту. 

Відповідно до положень ст. 655, 656 Цивільного кодексу України за 

договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується 

передати майно у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або 

зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму. 

Із розвитком ринкових відносин у державі виникає необхідність розробки 

нових та вдосконалення наявних методів і процедур оцінки земельних ділянок. За 

Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531, 

визначені такі методичні підходи здійснення оцінки: 

 капіталізація чистого операційного або рентного доходу; 

 зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; 

 урахування витрат на земельні поліпшення. 

Капіталізація чистого операційного або рентного доходу у свою чергу 

поділяється на: пряму й непряму капіталізації. 

Результатом застосування методу зіставлення цін продажу подібних 

земельних ділянок є ринкова вартість земельної ділянки, визначена коригуванням 

цін продажу подібних земельних ділянок. Методичний підхід, що ґрунтується на 

врахуванні витрат на земельні поліпшення, застосовують під час проведення оцінки 

забудованих земельних ділянок за умови їхнього ефективного використання. 
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СТАН І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТНО-НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

 

Виходячи з прийнятої класифікації, можна констатувати, що основу мережі 

автодоріг України утворюють дороги загального користування державного та 

місцевого значення, а також вулиці й дороги міст та інших населених пунктів. За 

даними Мінтрансу, загальна протяжність автодоріг України становить 169 323 км, з 

них: 164 957 км (або 97,4 %) автодоріг з твердим покриттям та 4 366 км (або 2,6 %) 

– ґрунтових. За матеріалом покриття протяжність автодоріг відповідно становить: 

цементобетонні – 2 829 км; асфальтобетонні –  56 588 км; чорні шосе – 71 462 км; 

білі щебеневі, гравійні – 25 873 км; бруківки – 8 205 км. За категоріями автодороги 

з твердим покриттям розподілені: І категорія – 2 412 км; ІІ – 12534; ІІІ – 29 335; ІV 

– 105 489; V – 15 187. Мережа містить 16 115 мостів загальною протяжністю        

374 672 м.  

Із 28 537 сільських населених пунктів 475 (або 1,7 %) не мають під'їзних 

доріг з твердим покриттям. Для вирішення проблеми повної забезпеченості 

населених пунктів під'їздами з твердим покриттям за даними Мінтрансу України 

необхідно спорудити 1 410,2 км доріг.  

Цифрова карта автодоріг України покриває всю територію країни та містить 

сегментно-вузлову модель осьових ліній міжнародних, національних, 

магістральних, регіональних, районних та інших доріг з твердим покриттям, що 

з'єднують практично всі населені пункти країни. Роздільна здатність та склад 

моделі геопросторових даних відповідає топографічній карті масштабу 1:200 000. 

Цікавою розробкою у сфері цифрових карт автодоріг став Україномовний 

Цифровий Атлас автомобільних доріг України. Унікальний довідник-путівник 

створений на базі професійної сучасної геоінформаційної технології, що 

використовує векторне представлення картографічної інформації у поєднанні з 

могутнім пошуковим апаратом для аналізу і роботи як з топографічними, так і 

інформаційними БД. 
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ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Серед усіх природних ресурсів домінуюче місце займають земельні ресурси, 

які неможливо переоцінити. Тому дуже важливим є визначення об’єктивної оцінки 

землі, яка покликана стати механізмом захисту від нераціонального використання. 

У сучасній практиці ринок земель України функціонує у вигляді двох 

складових частин: 

- ринок сільськогосподарських земель, де земля є основним фактором 

виробництва та бере участь у створенні сільськогосподарської продукції; 

- ринок земель несільськогосподарського призначення, до яких належать 

передусім землі під забудовою. 

Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення Стрийського 

району у розрізі сільських рад в порівнянні з 1995 року по 2015 роки показує, що 

ціна на сільськогосподарські угіддя значно зросла. Вартість ріллі у 1995 році в 

середньому становила від 1000 до 2000 грн за 1 га, в окремих селах ціна нижча: в 

Любинцях − 899 грн, Стинаві та Нижній Стинаві − по 611 грн за гектар. Проте у 

Вівні, Грабівцях, Добрянах, Добрівлянах, Конюхові, Монастирці та Угерську ціна 

значно вища і становить від 3500 і до 4323 грн. На 2010 рік вартість 

сільськогосподарських угідь збільшилася вдвічі і більше. А на 2015 рік найвища 

грошова оцінка спостерігається у Вівнянській сільській раді – 19936 грн за гектар, у 

Грабівцях – 24291 грн, Заплатинах – 19936 грн, Дулібській, Конюхівській та 

Монастирецькій сільських радах – 24291 грн. В інших селах грошова оцінка ріллі 

коливається від 5 до 15 тис. грн за один гектар. Тільки в Любинцівській, 

Стинавській та Нижньостинавській сільських радах гектар ріллі – 3433,33 грн. 

Грошову оцінку земельної ділянки обчислюють як поточну вартість 

щорічного прибутку, який можна отримати від її використання. 
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УДК 528.48 

Шидловська Т., ст. 4-го курсу спеціальності «Геодезія, картографія та 

землеустрій» 

Науковий керівник: викладач землевпорядних дисциплін Пиріг А. В. 

Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ ЕЛЕКТРОННИХ ТАХЕОМЕТРІВ 

 

Застосування електронних тахеометрів, що забезпечують високу точність 

результатів вимірювань та автоматичне збереження даних, істотно скорочує час на 

проведення польових робіт з одночасним підвищенням точності вимірювань. 

Скорочення термінів на камеральну обробку даних тісно пов'язане з рівнем 

розвитку програмних засобів для опрацювання геодезичних вимірів. 

Під час створення програмного забезпечення для опрацювання отриманих 

даних геодезичних вимірів необхідно враховувати велику кількість електронних 

тахеометрів і, як наслідок, велику кількість форматів зберігання даних, а також 

правила виконання знімання. Програма має бути універсальною, такою, що дає 

змогу вирішувати максимально складні завдання і водночас простою у 

користуванні. 

Дані з електронних тахеометрів – це файл із координатами точок знімання та 

їх ідентифікаторами, а також інформацією, отриманою в результаті вимірів. Такі 

файли створюють або у спеціальних форматах залежно від приладу, або у 

звичайному текстовому форматі ASCII. Програми для опрацювання геодезичних 

вимірів зчитують такі дані з тахеометрів, під'єднаних до комп'ютера. Вихідні 

текстові дані перетворюються на координати опорних точок, відносно яких за 

виміряними величинами (кутами та відстанями, які можна редагувати) визначають 

місця розташування об'єктів на місцевості. Після цього створюється графічний 

векторний файл. Отримані файли можна конвертувати у потрібні формати та 

створювати різноманітні звітні документи. 

Сьогодні електронні тахеометри широко застосовують у геодезії, 

землевпорядкуванні та будівництві. Камеральна обробка результатів геодезичних 

вимірів з електронних тахеометрів вимагає використання спеціального 

програмного забезпечення. 
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УДК 528.72 

Шпіцер У., ст. 4-го курсу спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» 

Науковий керівник: викладач землевпорядних дисциплін Савка Н. Р. 

Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

МАТЕРІАЛИ АЕРО- ТА НАЗЕМНОГО ЗНІМАННЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ 

СКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПЛАНІВ ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 
 

Основною проблемою сьогодення є необхідність отримання 

великомасштабних карт матеріалів Карпатського регіону з метою попереднього 

проектування туристичних комплексів, що сприятиме розвитку відпочинкового 

бізнесу, працевлаштуванню місцевого населення. Окрім того, буде отримана 

можливість значно збільшити надходження прибутків до державного бюджету 

країни, підвищуючи рівень економіки. 

Завдяки науково-технічним надбанням у сфері фотограмметричного 

виробництва та впровадженню новітніх технологій у процес опрацювання 

інформації за останні роки відбулися значні зміни. Аналітичні (використання 

формул, моделей, тощо) замінено на цифрові методи, що дало змогу значно 

розширити діапазон застосування різноманітних технологій та їх поєднання і 

сприяли прискоренню обробки отриманих результатів. Наприклад, сьогодні 

аерогеодезичні підприємства мають великий обсяг фотоматеріалів минулих років, 

створювати картографічні матеріали за якими вже практично не рентабельно і не 

доцільно, оскільки вони застарілі й потребують оновлення. З іншого боку, 

виконувати аерознімання на невеликі об'єкти немає сенсу з економічного погляду, 

оскільки процес аерознімання дорогомісткий. 

У застосуванні геодезичного методу необхідно відзначити, що під час 

застосування тахеометричної або будь-якої іншої зйомки цей процес спричинює 

великий обсяг польових робіт під час зйомки за допомогою GPS-приймача. Окрім 

того, можливе обмеження супутникових сигналів, що пов'язано з гірською 

місцевістю, тобто умовами рельєфу, наявністю різноманітного рослинного покриву 

тощо. 

Для вирішення цієї проблеми беруть до уваги використання саме 

комбінованого методу знімання. Для його акумуляції необхідно розробити 

технологічну схему для отримання цифрових векторних карт з використанням 

застарілих аерофотознімків минулих років, та цифрового наземного 

фототеодолітного знімання. 
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УДК 63.2 

Тататула Р., ст. 4-го курсу спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» 

Науковий керівник: викладач землевпорядних дисциплін Зварич О. І. 

Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ  

У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 

 

Як відомо, основною метою проведення інвентаризації земель, як і будь-

якого виду робіт із землеустрою, є наповнення даними Державного земельного 

кадастру. Проведення цих робіт сприятиме наведенню ладу у сфері земельних  

відносин та створенню реального інструменту контролю за змінами, що 

відбуваються із земельними ресурсами, актуалізації відомостей про правовий 

режим використання земельних ділянок та суб’єктів земельних відносин, що дасть 

змогу конкретизувати адресну спрямованість за реалізації природоохоронних 

заходів та персоніфікувати відповідальність за використання земельних ділянок не 

за цільовим призначенням або з порушенням законодавства. 

Зокрема на території Львівської області необхідно здійснити інвентаризацію 

семи земельних ділянок, які використовують територіальні органи 

Держгеокадастру. Орієнтовний обсяг фінансування робіт з інвентаризації цих 

земельних ділянок становить близько 35,5 тис. грн. Аналогічну роботу щодо 

інвентаризації земельних ділянок розпочато за шести земельними ділянками, які 

використовують без правовстановчих документів державними підприємствами. 

За поданою районними та міськими відділами інформацією на території 

області налічують 1771 державне підприємство, установу, організацію, в 

користуванні яких перебуває 571,6 тис. га, з них: 

- 184 підприємства й установи використовують земельні ділянки загальною 

площею 30,8 тис. га на підставі зареєстрованого права користування; 

- 230 підприємств використовують земельні ділянки загальною площею 38,2 

тис. га на підставі державних актів на право постійного користування, але на які 

необхідно виготовити ХМL-формат та внести в систему кадастру без виготовлення 

технічної документації; 

- 1357 підприємств використовують земельні ділянки загальною площею 

502,5 тис. га без правовстановчих документів, та на які необхідно провести 

інвентаризацію земель. 
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УДК 332.2 

Легеза В., ст. 5-го курсу географічного факультету 

Науковий керівник: доцент Савчак В. В. 

Ужгородський національний університет 

 

НЕДОЛІКИ РОЗРАХУНКУ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів у порядку ст. 1 Закону 

України «Про оцінку земель» розглядається як капіталізований рентний дохід із 

земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. 

Незважаючи на достатню законодавчу базу та тривалий історичний розвиток 

оцінки землі, все ж існують деякі неузгодженості та недоліки в методиці 

визначення вартості земель у населених пунктах. 

Це стосується розрахунку витрат на облаштування території населеного 

пункту. У реальних умовах не завжди вдається отримати дані про вартість 

інфраструктури, а наявні дані можуть викликати сумніви. Кошти на об’єкти 

інфраструктури (телефон, газ, воду, каналізацію) часто виділялися не з місцевих та 

державних бюджетів. То були власні кошти громадян. Такі витрати не зараховують 

у загальну вартість будівництва та проведення об’єктів інфраструктури. І, як 

наслідок, грошова оцінка земель населених пунктів занижена. 

У процесі розрахунку відновної вартості елементів інженерної 

інфраструктури виникає також питання про зарахування (або не зарахування) 

окремих споруд до розрахунку. Передусім це стосується інфраструктури 

виробничих підприємств, які повністю чи частково обслуговують сельбищну 

забудову, а також тих об’єктів інфраструктури, які обслуговують населений пункт, 

але територіально розташовані за його межами.  

Недоліком під час визначення відновної вартості об’єктів інфраструктури є 

ще й те, що за їх оцінки не враховують фізичний знос і архітектурна цінність. А 

дані УПВВ, розроблені у 1969 році, тому, навіть будучи проіндексованими, не 

відображають реальної вартості облаштувань.  

Не менш важливою проблемою під час розрахунку нормативної грошової 

оцінки земель у населених пунктах є застарілий планово-картографічний матеріал.  

В умовах сучасного реформування земельних відносин актуальним є 

вдосконалення і законодавчо-нормативної бази, і методичних підходів до оцінки 

землі. 
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УДК 332.2 

Бута А., ст. 5-го курсу географічного факультету 

Науковий керівник: асистент Пересоляк Р. В. 

Ужгородський національний університет 

 

АСПЕКТИ ПРОЕКТУ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ  

НА ПРИКЛАДІ СОЛОМОНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

Рекультивація земель – складна проблема. Її вирішення значною мірою 

залежить від конкретних екологічних умов порушених територій. Для 

проектування рекультиваційних робіт потрібні дані про фізико-хімічний склад 

ґрунту, особливості гідрологічного режиму, форму відвалів, крутість схилів тощо. 

Для прикладу ми взяли проект землеустрою щодо рекультивації порушених 

земель на земельній ділянці для облаштування водозбірної свердловини в 

с. Соломонові, урочище (Біля башні) на території Соломонівської сільської ради. 

Ця земельна ділянка займає територію площею 0,280 га (28 соток), вона забудована 

та має рівнинний рельєф. Відведена для облаштування водозабірної свердловини, 

яка була пробурена та облаштована для забору питної води у 1990 році. У зв’язку з 

проведенням робіт із влаштування водозабірної свердловини та її експлуатації 

родючий шар ґрунту був порушений і потребує покращання. Після цього може 

використовуватися як кормові угіддя і слугувати першою охоронною зоною 

водозабору. Було встановлено що загальна площа рекультиваційної земельної 

ділянки становить 0,2794 га. Після обрахунків з’ясовано, що загальний об’єм 

родючого шару ґрунту для землювання становитиме 280 м3. 

Було прийнято необхідність проведення комплексу заходів, спрямованих на 

відновлення та покращання родючого шару ґрунту, а саме: 

1. Перевезення родючого шару ґрунту з тимчасового відвалу в контурі 80а та 

розробки його бульдозером на земельній ділянці з переміщення до 50 м. 

2. Проведення землювання на земельній ділянці площею 0,2794 га. 

3. Оранка на глибину 0,24 м, дискування, посів багаторічних трав із 

внесенням мінеральних добрив та каткуванням посівів. 

Рекультивація порушених земель є доволі актуальною темою, оскільки все 

більше земель забруднюється внаслідок негативного впливу на них виробництва. 
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УДК 332.2 

Туряниця М., ст. 4-го курсу географічного факультету 
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ВПЛИВ ПЛАТНИХ СЕРВІТУТІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

Становлення відносин власності у сфері земельно-правового регулювання 

вимагає впровадження інститутів з метою забезпечення узгодження інтересів 

власників чи користувачів земельних ділянок як між собою, так і з іншими членами 

суспільства.  

Згідно зі ст. 401 Цивільного кодексу України під сервітутом треба розуміти 

право користування чужим майном, яке може бути встановлене щодо земельної 

ділянки, природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб 

інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. За ознакою платності 

обмеження прав на землю поділяють на платні і безоплатні.  

Встановлення платних сервітутів є доволі перспективним напрямком у 

землеустрої. Зокрема, виходячи з неналежного економічного становища населених 

пунктів і громадян, платний сервітут дасть змогу отримати додаткові кошти у 

місцеві бюджети.  

Територія під охоронними зонами призначена для встановлення на ній 

платних сервітутів. Для інженерних мереж площі ділянок, на які встановлюється 

земельний сервітут, визначаються як добуток протяжності (довжини) інженерних 

мереж на нормативну ширину охоронних зон (відповідно до Державних 

будівельних норм, галузевих нормативів). 

За землекористування, обмежене у межах охоронних зон інженерних 

комунікацій, площі земель яких встановлені матеріалами інвентаризації і 

затверджені як дані державного земельного кадастру, здійснюється сплата 

земельного податку з урахуванням нижчих коефіцієнтів. 

Розмір плати за землю під час встановлення земельного сервітуту (плати за 

земельний сервітут) не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної 

індексації грошової оцінки землі та внесенням змін на підставі вимог чинного 

законодавства й інших нормативних документів. 

Отже, можна однозначно стверджувати, що платні сервітути є досить 

актуальними сьогодні. Земельний сервітут − “зручний” правовий інститут для 

оформлення права користування землями. 
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УДК 332.2 

Левкуц О., ст. 4-го курсу спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» 

Науковий керівник: викладач землевпорядних дисциплін Зварич О. І. 

Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ 

 

Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система  

відомостей про землі, розташовані в межах кордону України, їх цільове 

призначення, обмеження їх у використанні, а також дані про кількісну і якісну 

характеристики земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

землекористувачами. 

Державний земельний кадастр є найважливішим інструментом державного 

управління земельним фондом. Він забезпечує прийняття науковообґрунтованих 

рішень у галузі організації раціонального використання та охорони земель. Роль 

земельного кадастру як інструмента державного управління особливо зросла в 

умовах проведення земельної реформи, впровадження плати за землю, залучення 

земельних ресурсів до системи ринкових відносин. Згідно зі Законом України „Про 

державний земельний кадастр” визначені мета та принципи Державного земельного 

кадастру. 

Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах: 

обов’язковості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про всі 

його об’єкти; єдності методології ведення ДЗК; об’єктивності, достовірності та 

повноти відомостей у Державному земельному кадастрі; внесенні відомостей до 

ДЗК; відкритості та доступності відомостей ДЗК; законності їх одержання, 

поширення і зберігання; безперервності внесення до ДЗК відомостей про об’єкти 

ДЗК, що змінюються; документуванні всіх відомостей ДЗК. 

Кожна складова частина ДЗК містить інформацію про землю, її правовий, 

природний і господарський стан, яка слугує для здійснення управління земельним 

фондом. 

 

 

УДК 339-41:638.74 

Кузбит В., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Дудич Г. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ 

 

В економічній теорії традиційно виділяють три види ефективності: технічну, 

структурну та економічну. 
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Одним із суттєвих економічних показників є врожайність, тобто середній 

обсяг того чи іншого виду рослинницької продукції, одержаної з одиниці земельної 

площі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Врожайність основних сільськогосподарських культур, т/га 
Сільськогосподарська 

культура 

Рік 

2013 2014 2015 

Пшениця 6,8 7,2 7,0 

Ячмінь 7,0 8,0 7,5 

Ріпак 3,4 3,2 3,0 

Соя 1,7 1,8 2,2 

Цукрові буряки 80,0 72,0 80,0 

 

Другою суттєвою складовою сільськогосподарського виробництва є 

тваринництво. Від стану та рівня його розвитку значною мірою залежить 

ефективність використання земельних ресурсів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Поголів’я тварин, тис. гол. 

Поголів’я тварин 
Рік 

2013 2014 2015 

Велика рогата худоба 14941 13741 11721 

в. т. ч. корови 9317 8665 7809 

Свині 28252 27400 26100 

Коні 6125 5865 5228 

На території Самбірського району сільськогосподарські землі 

використовують досить ефективно, завдяки агрохолдингам, якими обробляється 

60,9 % посівної площі району, але, на жаль, більшість сучасних агроформувань не 

має розроблених проектів землеустрою, які б забезпечували еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь. 

 

 

УДК 33.334.2:332.15 

Сушинський В., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Бурченя А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Невисокий прогрес у землеустрої свідчить насамперед про недбалість у 

прийнятті рішень, пов’язаних із регулюванням правовідносин у землеустрої, що 

стосуються забезпечення охорони родючості ґрунтів, екології, нормативно-

правових, техніко-технологічних та організаційно-виробничих питань. 

Отже, важливим завданням землевпорядної науки стає обґрунтування нових 

підходів до формування ґрунтоохоронних обмежень у використанні земель 
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сільськогосподарського призначення, які забезпечать більш жорсткі умови ведення 

землеустрою та способи охорони земель. 

За останні декілька років науковці визначили середньозважений 

розрахунковий змив ґрунту з орних земель в Україні, який становить понад 15 тонн 

з 1 гектара. Втрати гумусу при цьому сягають 0,5 тонн, а поживність речовин 

0,6 тонн з гектара. Кожного року через ерозію втрачається 460 млн т. ґрунту. 

Сучасний стан земельних ресурсів України вимагає від фахівців 

землевпорядних, екологічних, агрокліматичних, агрохімічних, меліоративних та 

інших спеціальностей вдумливого підходу до організації використання земель. 

Дотримання науковообґрунтованих технологій використання земель дасть змогу 

уникнути екологічних ризиків. 

Аж ніяк не останнє місце займає фінансове, кадрове та матеріально-технічне 

забезпечення. Немає чітко встановленої ієрархії джерел фінансування та 

визначених індикаторів їх результативності. 

Для впровадження концептуально нового підходу до врегулювання проблем 

землеустрою потрібно внести зміни, закладені в нормативно-правовому 

регулюванні. В окремих нормативно-правових актах відзначаються неузгодженості 

та суперечності, серед яких − закони України: «Про ринок земель», «Про зонування 

земель», «Про Державний земельний кадастр», а також інші нормативи і стандарти, 

що є індикаторами допустимих навантажень на території. 

 

 

УДК 332.2 

Фарат І., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Стойко Н. Є. 

Львівський національний аграрний  університет 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Аналізуючи сучасний стан землекористування Миколаївського району 

Львівської області, відзначено, що сільськогосподарська освоєність території 

становить 58,9 %, розораність – 32,7 %, лісистість – 27,6 %. Землі 

природоохоронного призначення становить 1,38 %, оздоровчого призначення – 

0,08 %, рекреаційного призначення – 0,05 %, історико-культурного – 0,02 %. 

Середній коефіцієнт екологічної стабільності території Миколаївського району  

0,50 і характеризує її як середнього ступеня екологічної стабільності. Екологічно 

необґрунтовані підходи до розвитку промислового та сільськогосподарського 

виробництва негативно впливають на екологічний стан земельних ресурсів: у 

межах району перебуває 1164,9 га порушених земель; 389,8 га малопродуктивних 

земель; 393,9 га відпрацьованих кар’єрів; 756 га сільськогосподарських угідь 

піддано негативному впливу водної ерозії; 31,8 га перебувають під ярами.  
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Для забезпечення екологічної стабілізації та раціонального використання 

земель необхідно проводити організацію території землекористування та 

впроваджувати заходи з охорони земель.  

Запропоновано такі заходи для вирішення екологічних проблем у 

землекористуванні: рекультивація порушених земель на площі 393,9 га; вилучення 

з інтенсивного обробітку деградованих земель (консервація земель) на площі 

23,4 га; ренатуралізація відкритих земель без рослинного покриву на площі 

712,2 га; заліснення ярів на площі 31,9 га; заходи з меліоративного будівництва та 

відновлення родючості на площі – 36,7 га; заходи щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи 

для боротьби із шкідливим впливом вод на території району. 

 

 

УДК 332.024 

Фостяк С.-Є., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Баран О. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

Правильно обрані методи регулювання та управління економічними 

процесами є надзвичайно важливими чинниками, які впливають на рівень 

економічного розвитку та якість життя будь-якої країни. 
В умовах ринкової трансформації суспільних відносин державне 

регулювання економічних процесів передбачає заходи законодавчого, виконавчого 

і контролюючого характеру, що здійснюються правомочними державними 

установами з метою координації соціально-економічної системи відповідно до 

зміни об’єктивних умов. 

Метод управління – це сукупність прийомів і способів впливу на керований 

об’єкт для досягнення поставлених цілей. Через методи управління реалізується 

основний зміст управлінської діяльності. 

Земельне право, як самостійна галузь права у правовій системі України, має 

свої методи регулювання земельних відносин. Методи правового регулювання 

земельних відносин складаються зі встановлених земельно-правовими нормами 

прав та обов’язків учасників зазначених відносин і застосування до них відповідних 

заходів. 

У юридичній літературі виділяють властивий публічному праву метод 

імперативного впливу, за допомогою обов’язкових до виконання розпоряджень і 

заборон, та метод диспозитивний, який визначає лише межі поведінки учасників 

відповідних відносин, що дає їм змогу вільно і самостійно регулювати свої 

стосунки у встановленому обсязі. З позиції загальної теорії права, земельному 

праву, враховуючи розгалужену сукупність правових норм, притаманні обидва 

методи правового регулювання. 



120 

 

Визначити перевагу того чи іншого методу досить складно. Все залежить від 

змісту врегульованих відносин та інтересів суспільства і держави, які переважають 

у конкретний період часу. 

 

 

УДК 332.37:334.012.23 

Шляхта Г., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник к. е. н., доцент Тібілова Л. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЛІТНЬОГО ТАБОРУ 

 

Метою дослідження є розробка методики оцінки альтернативних варіантів 

розміщення літнього табору щодо джерел кормів і вибору кращого з них на 

території Ірлявської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області. 

Математичний апарат нечітких множин дає змогу здійснити оцінку й аналіз 

складних ситуацій та взаємозв’язків, вибір альтернативних варіантів проектних і 

управлінських рішень. Необхідність створення і розміщення літнього табору 

зазвичай є процесом, зумовленим різновекторними критеріями. У результаті 

організації експертної оцінки визначено три варіанти розміщення літнього табору 

для 160 корів: варіант А – в геометричному центрі ділянки культурних пасовищ; 

варіант Б – на перетині магістральних скотопрогонів; варіант В – суміщається з 

господарським двором; а також п’ять факторів, що впливають на його розміщення: 

близькість джерел кормів (ДК), кормомісткість джерел та їх транспортна 

доступність (КД), експозиція схилу (ЕС), крутість схилу (КС), ґрунтовий покрив 

(ГП). 

За допомогою 

методів експертних 

оцінок і нечітких множин 

та засобів матрично-

векторних обчислень у 

програмі MathCad у 

таблиці подані результати 

обчислень. 

Результативна матриця  

Варіант 

Ознака 

ДК КД ЕС КС ГП  

А 0,357 0,306 0,178 0,125 0,097 1,063 

Б 0,357 0,525 0,267 0,250 0,293 1,692 

В 0,286 0,168 0,555 0,625 0,610 2,244 

 1 1 1 1 1 6 
 

У варіанті В (літній табір суміщається з господарським двором) вони мають 

найбільше значення. Він вдвічі перевищує можливості варіанта А, та в 1,3 раза – 

варіанта Б. Із варіантів, в яких літній табір створюється на новому місці, кращим на 

58 % є варіант Б. Застосування методів нечіткого програмування забезпечує 

механізм для прийняття обґрунтованого рішення щодо оцінки та вибору кращого з-

поміж альтернативних варіантів. 
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УДК 332.28 

Балабан Л., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення 

земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель. 

Особливий режим передбачено для використання техногенно забруднених 

земель. 

Техногенно забруднені землі – це землі, забруднені внаслідок господарської 

діяльності людини, що призвела до деградації земель та її негативного впливу на 

довкілля і здоров’я людей. 

До техногенно забруднених земель належать: 

– землі, радіаційно небезпечні та радіоактивно забруднені; 

– землі, забруднені важкими металами, іншими хімічними елементами тощо. 

Основними джерелами забруднення ґрунтів є: пестициди, важкі метали, 

відходи, отрутохімікати, радіоактивні метали. 

Останні дослідження з цього питання дали змогу розробити комплексний 

підхід для очищення ґрунтів від пестицидів: технічна рекультивація − зняття і 

переміщення максимально забрудненої товщі ґрунту, транспортування і нанесення 

шару незабруднених ґрунтів; інженерна рекультивація − в основі забрудненої 

товщі, що формується, і перекривальних незабруднених ґрунтів, закладається 

дренаж; біологічна рекультивація − висадка спеціально підібраних деревних, 

чагарникових і трав'янистих рослин поверхнею похованих залишків складу і 

ґрунтів. 

Одним із сучасних методів у використанні техногенно забруднених земель є 

спосіб обробітку ґрунту – «no-till» (система нульового обробітку). Це сучасна 

система землеробства, за якої ґрунт не ореться, а поверхня землі вкривається 

шаром спеціально подрібнених залишків рослин. 

Техногенно забруднені, а також деградовані й малопродуктивні землі, 

підлягають консервації. Консервацію земель здійснюють припиненням їх 

господарського використання на визначений термін та залуженням або 

залісненням. 

http://uastudent.com/tag/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%96/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uastudent.com/tag/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%96/
http://uastudent.com/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ 

ЛЬВІВЩИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Внаслідок реформування агропромислового комплексу Львівської області 

значно зросла кількість користувачів внутрішньо господарського меліоративного 

фонду, змінилася структура господарювання. На державному рівні не вирішені 

правові та фінансові аспекти утримання та фінансування внутрішньо 

господарських систем, які передані у комунальну власність. Недосконалими є 

чинна законодавча і нормативна бази з питань управління, контролю за 

використанням і охороною меліорованих земель, а також інвестиційно-кредитна 

система та відсутність мотивацій для залучення коштів у розвиток 

сільськогосподарських меліорацій. Догляд за внутрішньогосподарською мережею 

каналів, як і проведення на них експлуатаційних та ремонтних робіт з вини деяких 

власників та землекористувачів, відсутні, що призвело до погіршення водно-

повітряного режиму земель і родючості ґрунтів. 

Характерною ознакою сучасного землеробства на меліорованих землях 

Львівщини є скорочення посівних площ і формування на орних землях 

забур’янених перелогів. За останні роки у структурі меліорованих земель області 

перелоги займали 31,8 %. Останнім часом на меліорованих землях припинилося 

проведення агромеліоративних та агротехнічних заходів, внесення у відповідних 

дозах мінеральних та органічних добрив. Наприклад, із 2010 року глибоке 

розпушення не проводили ні на одному гектарі за потреби не менше 60 тис. га 

щорічно. Порівнюючи з 1991 роком, у 2010 році в середньому на 1 га було внесено 

менше: азотних добрив у 2 рази, фосфорних – 6, калійних – 6,5 раза, гною – 

15 разів. Це спричинило посилення процесів ущільнення ґрунтів, їх деградацію та 

формування на орних землях від’ємного балансу органічної речовини. 

Підвищити ефективність використання меліорованих земель можна завдяки 

реконструкції наявних осушувальних систем із закритим дренажем, блоково-

комплексним насосним станціям та ін. Істотного підвищення продуктивності 

меліорованих земель можна досягти завдяки раціональному забезпеченню 

підприємств основними виробничими фондами і насамперед унаслідок 

використання сучасної меліоративної техніки. 
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НЕВИТРЕБУВАНІ ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ: СУЧАСНИЙ СТАН 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Невитребуваний земельний пай – це умовна земельна частка, яка закріплена 

за певною людиною, що з якоїсь причини не підтвердила своє право власності, і, 

можливо, з поважних причин не отримала земельний сертифікат. На початку 

земельної реформи 6,9 млн громадян України отримали право на земельну частку 

(пай). Сертифікати на них отримали 6,8 млн осіб. Тобто право на 100 тисяч паїв (це 

близько 3 млн га) так і залишилося непідтвердженим. Такі паї називають 

«невитребуваними». 

До категорії невитребуваних земельних часток (паїв) належать такі земельні 

частки: земельні частки (паї), на які громадяни, які мають право на земельну 

частку, не отримали сертифікатів чи іншим чином не заявили свої права на 

земельну частку; земельні частки, на які вже сертифікат отриманий, але власник 

сертифікату не розпорядився ним належним чином (не подана заява про виділення 

в натурі для передачі в оренду чи для сумісного обробітку); земельні частки, 

власники яких померли, їх спадкоємці не прийняли спадщини, а термін дії договору 

оренди закінчився чи договір не був укладений. 

Оренда невитребуваних паїв дає змогу задіяти в сільськогосподарському 

виробництві землі, які представлені земельними паями, власники яких не 

реалізували свої права. Суттєвим недоліком оренди невитребуваних паїв є ризик 

раптового припинення прав Агрокомпанії на землю у разі оформлення власником 

документа на землю.  

Орендарям слід надати гарантії у разі появи у власника земельного паю 

інтересу до такої землі. У довгостроковій перспективі передбачається, що 

відповідним законом держава може встановити певний граничний строк, у межах 

якого особа, що має право на земельний пай, може реалізувати своє право на 

отримання земельної ділянки у власність. Якщо в межах такого граничного строку 

право на отримання земельної ділянки у власність не буде реалізовано, відповідні 

невитребувані паї переходять у комунальну власність. Зазначений граничний строк 

може становити, наприклад, три роки з моменту набуття чинності відповідного 

закону. 
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ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

Аналіз складу земель України засвідчив, що із 60,3 млн га близько 70,9 % 

(42,8 млн га) займають сільськогосподарські землі, розораність яких є найвищою у 

світі. У середньому вона сягає 78,1 %. Також в останні десятиліття істотно 

погіршився і набув загрозливого характеру екологічний стан земель 

сільськогосподарського призначення. В Україні водної та вітрової ерозії зазнало 

понад 14,9 млн га сільськогосподарських угідь (35,2 % їх загальної площі).  

Розмаїття форм господарювання та землекористування, а також 

запровадження приватної власності на землі сільськогосподарського призначення, 

вимагають вироблення нових підходів щодо ефективного землекористування.  

Ефективне сільськогосподарське землекористування − це завжди обмеження. 

Такі обмеження розглядають з двох позицій: 1) обмеження економічних 

можливостей окремих суб’єктів земельних відносин щодо економічно та 

екологічно-ефективного сільськогосподарського землекористування; 2) ґрунтується 

на обмеженнях щодо покращання природних властивостей земель. У нинішніх 

умовах доцільно було б відмовитися від максимізації використання родючості 

ґрунтів, оскільки це призводить до втрат його самовідновлювальної здатності. Тому 

пріоритетними шляхами у сільськогосподарському землекористуванні мають стати: 

ефективне використання родючості ґрунтів; запровадження нових заходів щодо 

відтворення їхніх природних властивостей; кількісне регулювання властивостей 

ґрунтів та збереження різноманітності їх типів з урахуванням того, що для кожного 

показника природних властивостей ґрунту існує своє оптимальне значення. У разі 

перевищення економічні показники сільськогосподарського землекористування 

можуть лише погіршуватися. 

У формуванні системи ефективного сільськогосподарського землекористу-

вання потрібно враховувати такі його взаємопов’язані складові елементи, як 

земельні ресурси, природно-кліматичні умови та техніко-технологічні засоби праці. 

Основними функціями цієї системи на сучасному етапі є організація, регулювання 

та контроль. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

У будь-якому суспільстві землеустрій має державний характер. Він є 

важливим інструментом держави у перетворенні в життя її земельної політики, 

управління земельною власністю і землекористуванням, регулюванню земельних 

відносин. В основу проблематики використання землі покладено оборот 

сільськогосподарських угідь, які перебувають у прямій залежності від 

спроможності суб’єктів сільськогосподарської діяльності до ефективного 

господарювання. 

Основним напрямом розвитку аграрного сектору економіки є створення 

сприятливого ринкового середовища для агробізнесу, створення обслуговуючої 

інфраструктури, впровадження дієвого механізму господарювання. Досягнутий у 

сільськогосподарських підприємствах рівень ефективності використання 

сільськогосподарських земель нині ще низький, оскільки неефективно 

використовуються землі у сільськогосподарських підприємствах. 

Сільськогосподарське виробництво здійснюється без використання новітніх 

технологій, на базі застарілих знань, а подекуди – взагалі на примітивному 

особистому досвіді. Саме це передусім зумовлює необхідність нового підходу до 

землеустрою в агроформуваннях нового типу. 

Без радикальних змін у питанні вироблення чіткої державної політики щодо 

використання сільськогосподарських земель, основних напрямів та механізмів 

удосконалення регулювання земельних відносин у сільському господарстві, 

впорядкування землекористування, розроблення та втілення проектів землеустрою 

в сільськогосподарських господарствах нам буде важко вийти на якісно новий 

рівень господарювання. Крім того, необхідно розробити нормативно-правові акти, 

у рамках Земельного кодексу України, які би нормалізували відносини між різними 

групами землекористувачів та землевласників. Це дасть змогу господарствам не 

витрачати сили та фінанси на різноманітні спори, а спрямувати свої зусилля на 

підвищення врожайності та охорону земель. 

Отже, проблеми ефективності використання сільськогосподарських земель у 

сільськогосподарських підприємствах можна вирішити з допомогою 

землевпорядкування. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Екологізація – це поступове відтворення природних властивостей земель 

сільськогосподарського призначення та процес охорони земельних та інших видів 

природних ресурсів з метою створення умов ефективного, тривалого використання 

цієї категорії земель для сільськогосподарського виробництва. 

Проблеми екологізації: свідомість громадян, розмір землекористувань, 

економічний механізм раціонального використання земель, впровадження сучасних 

технологій використання решток сільськогосподарського виробництва: гною, 

соломи, жому. 

Альтернативне землеробство є одним із найдієвіших методів екологізації 

використання земель сільськогосподарського призначення. В основу 

альтернативного землеробства покладено зменшення або повну відмову від 

використання синтетичних мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту та 

інших хімічних засобів.  

Наша країна перебуває на початковому етапі введення зазначених методів і 

систем у сільському господарстві. Це зрозуміло, адже для введення нових методів 

важливе значення має економічна ситуація в державі. Логічним наслідком 

екологізації використання земель сільськогосподарського призначення є 

вирощування екологічно чистої продукції.  

Виробництво екологічно чистої продукції дасть змогу вирішити одразу три 

екологічно детерміновані й соціально значущі проблеми: 1) охорона 

навколишнього природного середовища від забруднення синтезованими хімічними 

речовинами, які застосовують у процесі сільськогосподарської діяльності людини; 

2) попередження деградаційних процесів у ґрунтах, які виникають за інтенсивного 

ведення сільського господарства; 3) покращання стану здоров'я населення 

внаслідок вживання екологічно чистої і, як наслідок, біологічно повноцінної 

продукції. 

Отже, удосконалення механізму охорони земель полягає у регулюванні 

правових, екологічних та економічних чинників землекористування.
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УДК 332.3.002.48 

Склянчук О., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Солтис О. Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Основою для моделювання економічних процесів, у тому числі 

землевпорядних завдань є вхідна інформація, яка піддається переробці на різних 

стадіях. 

Перша стадія – переробка вхідної інформації для формування необхідних 

числових коефіцієнтів, констант та інших показників, залучених у модель. Серед 

прийомів інформації на першій стадії використовують методи розрахунку 

сумарних, середніх та граничних величин, а також виробничі функції.  

Друга стадія – формування на основі переробленої й підготовленої вхідної 

інформації певної інформаційної системи за спеціальними алгоритмами 

математичного програмування та іншими математичними методами. Ця переробка 

інформації здійснюється для одержання допустимого або оптимального варіанта 

цього економічного процесу на конкретному етапі за певних внутрішньо системних 

умов і зв’язків із зовнішнім середовищем. 

Третя стадія – формування вихідного документа на основі вхідної інформації 

з урахуванням різних стадій її переробки. 

Три зазначені стадії переробки інформації об’єднують в інформаційні моделі. 

Інформаційні моделі, які відповідають цим стадіям, складаються з трьох частин: 

- перша частина – моделі вводу і переробки вхідної інформації;  

- друга частина – моделі формування числового представлення 

досліджуваного процесу й алгоритмізація руху та тенденції його розвитку;  

- третя частина – моделі формування вихідних документів. 

Як правило, для всіх інформаційних моделей, створених для цієї системи 

управління, формується єдине джерело вихідної інформації – єдиний 

інформаційний фонд, банк даних. 

Для кожної інформаційної моделі підготовку вхідної інформації здійснюють 

окремо. Вхідну інформацію обробляють так, щоб найраціональніше одержати 

вихідну інформацію і сформувати вихідні документи. 
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CZU 528.51(478-21) 

Курбанцева А., Гринчик О., ст. 2-го курса факультета Кадастра и Права 

Научный руководитель: старший преподаватель Боскан А. 

Государственный аграрный университет Молдовы 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ  

 

Результаты презентации включают в себя общие положения, а именно 

инструкцию о способе проведения кадастровых работ на уровне зданий и 

изолированных помещений устанавливает: процедуру выполнения кадастровых 

работ на уровне построек и изолированных помещений (далее – кадастровые 

работы); структуру и содержание технического дела и документов, составленных 

для выдачи, которые прилагаются к техническому делу; хранение и предоставление 

информации о зданиях и изолированных помещениях. Для проведения измерений 

внутри зданий используются следующие инструменты: Лазерный дальномер Leica 

Disto Pro, Лазерный дальномер PD-58N, Лазерный дальномер Fluke 424D, Лазерный 

дальномер Bosch GLM 250 VF, Лазерный дальномер Condtrol Mettro 60,  Лазерный 

дальномер South PD-58А. 

Мы провели измерения двух комнат, используя лазерный дальномер South 

PD-58А. Основные назначения данного инструмента следующие: простое 

измерение расстояния до цели, измерения минимальных и максимальных 

расстояний, вычисление площади, вычисление объема, измерения поверхностей 

стен, функции выноса, косвенные измерения (теорема Пифагора), косвенные 

измерения высоты по трем точкам, косвенные измерения части высоты. Мы 

провели простое измерение расстояния до цели. Для того, чтобы начать проводить 

измерения, нам необходимо установить точку отсчета измерений. По умолчанию 

точка отсчета измерений  будет от основания прибора, так же она может быть от 

верхней части прибора, при измерениях со штативом точка отсчета будет от 

середины. В нашем случае точка отсчета была от основания прибора. Результаты 

наших измерений приведены на плане. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение электронных приборов 

в измерениях расстояний более эффективны, чем использование рулеток. Благодаря 

электронным приборам мы получаем наиболее 

точные данные, затрачиваем меньшее количество 

времени на проведение измерений, а так же на 

обработку данных. 
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CZU 528.9:004 

Гуцул И., ст. 3-го курса факультета Кадастра и Права 

Научный руководитель: старший преподаватель Боскан А. 

Государственный аграрный университет Молдовы 

 

КАРТОГРАФИЯ И ГИС В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Цель темы «Картография и ГИС в Республике Молдова» − проанализировать 

и показать, насколько развиты геоинформационные системы и картография, 

предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации 

пространственных данных. 

Были использованы следующие методы для создания работы: анализ, сбор и 

сравнение. 

Анализ, сбор и сравнение информации о ГИСе и картографии были собраны 

с Интернет-ресурсов и библиотеки университета UASM. 

Результаты проделанной работы помогли нам сделать вывод, что ГИС и 

картография позволяет определить, какие объекты располагаются на заданной 

территории, определить местоположение объекта (пространственный анализ), дать 

анализ плотности распределения по территории какого-то явления (например, 

плотность расселения), определить временные изменения на определенной 

площади, смоделировать, что произойдет при внесениии зменений в расположении 

объектов (например, если добавить новую дорогу). 

Городская ГИС будущего будет позволять не только получать по запросу 

информацию об объектах на карте, но и прогнозировать развитие территории, 

позволят руководству города проигрывать варианты директивных решений, 

возможного строительства нового района города и т.п. При этом ГИС вместе с 

системой имитационного моделирования сможет показать градостроителям, как 

перераспределятся нагрузки в городских инженерных сетях, мощность 

транспортных потоков, как изменится цена объектов недвижимости в зависимости 

от проведения дополнительных магистралей или постройки нового торгового 

центра в том или ином районе. 

 

 

Upоte I., st. of Faculty of Environment and Civil Engineering Sciences 

Scientific advisers: Ratkeviиs A. 

Latvia University of Agriculture 

 

CAPABILITY OF USE OF REMOTE SENSING MATERIALS FOR 

ACTUALIZATION OF BUILDING DATA  

IN CADASTRE INFORMATION SYSTEM 

 

The National Real Estate Cadastre Information System of Latvia is a State 

information system that contains official cadastre data. It is managed and held by the 

State Land Service. The main task of the Cadastre Information System is to provide 
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actual cadastre information to the society. One of the segments where the actual Cadastre 

information is being used is administration of taxes of the Real Estate. All over the world 

technologies of the remote sensing are being used increasingly to run the segment of the 

real estate in the country. The research evaluates how high the level of plausibility is to 

automated acquired information about buildings from LiDAR data that are being 

processed by building recognition software. 1 km2 large territory was selected as a 

sampling plot. In this territory includes: city type construction, cottage district, bungalow, 

private houses and afforested territories. Automated acquired polygons of buildings were 

compared to the buildings that are shown in Cadastre map and identified with Orthophoto 

map. The results of the research show that the automated building recognition software 

has recognized 91 % of registered Cadastre objects (buildings) of corresponding area in 

the selected sampling plot. Software has also showed polygons of buildings that are 

identified as new objects to register in the Cadastre Information System. The use of 

automatic building recognition software reduces the need for manual work, because there 

is need to verify only those Cadastre data which the software do not recognize. 

 

 

Kampane L., undergraduate student of Faculty of Environment and Civil Engineering 

Scientific advisers: mg. sc. ing., Didrihsone D. 

Latvia University of Agriculture 

 

OWNERSHIP BASED EVALUATION OF PROPERTIES CROSSED BY THE 

RAILWAY PROJECT RAIL BALTICA IN THE DISTRICT OF BAUSKA 

 

Rail Baltica is a rail transport project with a goal to integrate the Baltic States in the 

European rail network. The project includes four European Union countries – Poland, 

Lithuania, Latvia, Estonia. Rail Baltica is one of the European Union's priority projects 

and falls under the Trans-European Transport Network (TEN-T). The project is important 

to Latvia, because the most part of European countries use the track width of 1435 mm, 

Latvia as well as the other Baltic States use the rail tracks width of 1520 mm. This is the 

reason why the current Baltic railway network and train carriages cannot be used to 

connect to the railway network of Poland and Germany. Rail Baltica railway would 

ensure independence to the transport system of the Baltic States and mobility of the 

inhabitants by using a safe, modern, fast and environmentally friendly transport which 

would in turn create a potential for new development, jobs and increased competitiveness. 

For many years Latvia is actively involved in the execution of this project. 

Designed railway zone crosses many real estate properties that are wholly or partly 

subjected to expropriation in the interest of public. The district of Bauska has been 

chosen, because it is one of the regions where the largest land area is going to be 

expropriated, as well as it is the only region in which the proposed railway corridor 

crosses agricultural areas of national significance, thus the distinct of Bauska is 

considered to be very relevant subject of the research. 
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Most part 53 % of the planned railway affected areas belonging to natural persons, 

31 % belonging to State, 12 % belonging to legal persons, 3 % belonging to Local 

government and the rest part 0,2 % is in mixed status joint ownership. 

As in the district of Bauska the areas that are crossed by Rail Baltica (31 % from 

all crossed properties) belong to the State, the ownership of the other areas (68.7 % from 

all crossed properties) will be changed, after expropriation in the interest of public. 

 

 

Belkus S., st. of Faculty of Environment and Civil Engineering 

Scientific advisers: Baumane V. 

Latvia University of Agriculture 

 

CADASTRAL CHANGES IN THE VALUE OF AGRICULTURAL LANDS 

 

One of the main profits–making sources in our country is agricultural lands 

cultivation, tillage and utilization. There are a lot of people in Latvia who are involved in 

agriculture. Yearly the holding peasant pays a real property tax to municipality which is 

determined by the cadastral value. The cadastral value is calculated each year by the State 

Land Service of Latvia (the SLS). Cadastral valuation process includes: cadastral value 

foundation development and the cadastral value calculations, but farmers have a question 

– how that bases value is originating. Farmers are dissatisfied with the property tax 

payment, it changes every year and is not constant. 

One of influencing factors cadastral value which is changing every year is base 

value. This factor is one of the main main factors in cadastral value model. Base value is 

calculated taking into account the real estate market data analysis. From 2012 up to 2016 

cadastral value has grown up and one of the reason is base value big changes every year. 

The main purpose of the study is to acquire and analyse farmers' views on the cadastral 

value and the real estate tax. For the questionnaire two types of questions were created − 

opened and closed. Respondents had to provide a concrete answer to the question or give 

their own answer. Microsoft Excel offered data processing functions were used in data 

processing. The questionnaire was placed on the incorporated company “Latraps" website 

where 44 farm owners from all over Latvia provided their answers.  

Respondents holding area ranged from 3 to 1200 hectares. The questionnaire 

helped to find out the indices of respondents’ holdings, which are included in the 

cadastral valuation formula. These indices were: management area, if soil analyses had 

been carried out and one of the main issues − whether it is necessary and what changes 

would be desirable for the cadastral valuation model. 73 % of respondents said that 

changes are needed in the cadastral valuation formula. After examination of each 

proposal on the necessary changes it was concluded that one of the factors that could 

affect the cadastral value of the model could be the land use: whether the appropriate unit 

of land is obtained for some products, or it is used for production purposes.  

On the basis of farm owners replies it is concluded that the current cadastral 

valuation model satisfied only 27 %, but almost 80 % of the respondents had suggestions 



132 

 

for the real estate tax rate. Analysing the farmers replies, it was found that famers don`t 

understand how is made the cadastral value model. 

 

 

Tumova K., st. of Faculty of Environment and civil Engineering 

Scientific advisers: dr. sc. ing. Celms A. 

Latvia University of Agriculture 

 

THE INTRODUCTION OF UNIFIED LAND PARCEL BOUNDARY MARKS 

IN LATVIA 

 

In nowadays the important problem of Latvia is that the most part of land owners 

doesn’t know where their property boundaries are. Boundary marks in area are destroyed 

or disappeared.  

In Latvia Legal Regulation of Cadastral Surveying allows using 9 different 

boundary markers like wood stakes, metal and plastic pipes, stone with crosshair, metal 

nails etc, and 2 kinds of ground stacking, but real situation show that using boundary 

mark types are few more with are not allow to use in Latvia Legal Regulation of 

Cadastral Surveying. Most of land boundary marks are out of date and are not considerate 

nowadays requirements of design and technology. 

In year 2015 the author was made research about cadastral surveying quality in one 

of the district of the Latvia, during which was controlled quality of land parcel boundary 

marks. The findings from the research show that most part (51 %) of the land boundary 

marks which are set with graphical methods has been destroyed and not be found in the 

area and only 26 % boundary marks are correctly. Situation about measured boundary 

signs are a little bit better, from measured boundary marks 29 % has been destroyed and 

only 38 % of boundary marks are correctly. 

 For land cadastral surveying in Latvia most frequently used and destroyed types of 

boundary mark is iron pipe with ground stacking. 

Research results show that most boundary signs in Latvia are destroyed and they 

are not compatible with the laws and regulations. It is the main reason why in the Latvia 

is necessary to introduced of unified boundary markers, which could fit nowadays 

requirements of design, technology, sustainability and stability and which will provide 

easy boundary signs installation and unified land boundary mark type. 

The author offers 3 different boundary markers, which are appropriate to 

conditions of Latvia. The first is metal pipe marker, with anchor system which will be 

used in areas with stable soils. The second is composite material boundary mark which 

will be used in cities and villages, where is stable soil and the third is metal nail with 

informative metal disc which will be used in areas with hard flooring, for example like 

asphalt. 
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УДК 332.81:332.628 

Казакевич Е., ст. 2-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: к. с.-х. н., доцент Гаргарина О. С. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КВАРТИР 

 

Оценка квартиры – это самая распространенная услуга в любой оценочной 

компании. Для оценки рыночной стоимости квартиры учитывают множество 

различных факторов: местоположение дома, его тип, наличие поблизости 

магазинов, детских садов, школ и др. Оценка квартиры в 99 % случаев происходит 

по одному и тому же алгоритму с применением сравнительного подхода к оценке. 

Подход основан на сравнении стоимости аналогичных квартир, информация о 

стоимости которой выбирается из открытых источников. 

Отчет об оценке квартиры является официальным документом и требуется 

для различных целей, например: 

• совершения сделок купли-продажи; 

• решения имущественных споров; 

• вступления в права наследства и др. 

При заказе оценки квартиры необходимо предоставить заявление и 

документы для юридических и физических лиц. После составления и подписания 

договора на оказание оценочных услуг исполнитель должен связаться с заказчиком 

и договориться о дате осмотра квартиры. По результатам проведенных работ 

заказчику выдаются заключение и отчет об оценке. Срок и оформление отчета 

составляет 2-3 дня, начиная с даты осмотра и получения всех необходимых 

документов. 

С начала 2016 года по итогам заключенных сделок средняя цена м2 квартир 

стандартных потребительских качеств сформировались на уровне 1 070 USD/м2 для 

однокомнатных, 1 005 USD/м2 для двухкомнатных и 910 USD/м2 для 

трехкомнатных квартир, это значит, что цены снизились на 13 % или на 

140 USD/м2. 

Минимальные стоимости готовых к проживанию однокомнатных квартир 

составляют 35 000 USD, двухкомнатных − 43 000 USD, трехкомнатных − 

68 000 USD и четырехкомнатных − 72 000 USD на данном этапе, в то время как 

ровно год назад минимальная стоимость квартир была на 30 % выше. Это значит, 

что экономическая ситуация в стране крайне нестабильная. То есть курс доллара 

вырос – цена упала. Но если курс доллара останется стабильным, то дальнейшее 

снижение уже маловероятно. 
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Кудина М., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: к. с.-х. н., доцент Гаргарина О. С. 
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Горки, Республика Беларусь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ УСАДЕБНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ГОРОДА ИВЬЕ 

 

Рынок недвижимости в городе Ивье начал формироваться более 15 лет назад 

практически с нуля. Отправной точкой можно считать начало массовой 

приватизации жилья. Рынок жилой недвижимости в г. Ивье представлен двумя 

сегментами – рынок жилой усадебной и жилой многоквартирной застройки 

(квартиры). Общая площадь всей жилой недвижимости − около 284 тыс. м2, что 

составляет 69 % от общей площади всей зарегистрированной недвижимости. 

Площадь жилых усадебных и многоквартирных домов составляет 135,2 и 

131,7 тыс. м2 соответственно. На долю жилых блокированных домов приходится 

16,9 тыс. м2. По количественной составляющей преобладают жилые усадебные 

дома (1 542 дома). Рынок жилой усадебной застройки представлен двумя 

сегментами – коттеджи/индивидуальные односемейные дома и жилые 

блокированные дома. Всего на момент проведения анализа рынка в г. Ивье 

зарегистрировано 1542 жилых усадебных дома. Из них 902 дома или 58 % от 

общего количества выполнены из дерева. К распространенным материалам 

строительства жилых усадебных домов также можно отнести кирпич, блоки, 

смешанные конструкции. Подавляющее большинства сделок купли-продажи за 

анализируемый период зарегистрировано с деревянными домами – 58% от общего 

количества. В анализируемом периоде преимущественно вводились в 

эксплуатацию блочные дома (63 дома или 61 % от общего количества).  

Ежегодно на рынке усадебных домов в среднем регистрируется 12 сделок 

купли-продажи. Наиболее активным были 2013 и 2014 годы, в которых было 

зарегистрировано по 19 и 20 сделок купли-продажи соответственно. За 2015 год 

было зарегистрировано десять сделок купли-продажи. В январе 2016 года была 

совершена одна сделка купли-продажи, цена которой составила 96 Usd/м2. В 

соответствии с действующим законодательством, начиная с 2007 года, право 

собственности на незастроенные земельные участки для строительства и 

обслуживания жилого дома перестало являться предметом купли-продажи на 

открытом рынке. 
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УДК 332.72 (476) 

Орешкова Д., ст. 2-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: к. с.-х. н., доцент Гаргарина О. С. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

Горки, Республика Беларусь 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОМЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Торгово-развлекательные центры и другие объекты торговой недвижимости 

Беларуси интересуют не только национальных инвесторов, но и зарубежных. 

Наиболее активно в качестве инвесторов проявили себя литовцы, россияне, а также 

инвесторы из Ирана, Ливана, Катара. 

Не менее ёмким сектором коммерческой недвижимости считается офисная.  

В настоящее время новые экономические условия и вызовы рынка требуют 

новых подходов. Рынок коммерческой недвижимости особенно остро ощущает 

кризис и рост конкуренции в сегменте. Особую актуальность приобретают вопросы 

альтернативных форм и подходов к организации арендных площадей и поиску 

арендаторов. Возможно, нестабильное экономическое положение открывает новые 

возможности развития рынка. 

Рынок недвижимости Беларуси по сравнению с прошлым годом испытывает 

небольшой подъем. Интерес зарубежных инвесторов к коммерческой 

недвижимости в стране начинает возрастать. И хотя все равно большинство 

объектов сейчас строится на бюджетные деньги, положительная динамика 

наблюдается. Многие инвесторы понимают, что коммерческая недвижимость 

Беларуси может стать выгодным вложением средств. 

Подводя итоги, можно сказать, что в Беларуси продолжается фаза 

формирования рынка управляющих компаний для коммерческой недвижимости. 

Пока их мало, но процесс уже пошел и будет активно развиваться. 

 

 

УДК 631.11(476) 

Снытко А., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: к. с.-х. н., доцент Гаргарина О. С. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

Горки, Республика Беларусь 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВЕДЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Крестьянским (фермерским) хозяйством называется коммерческая 

организация по производству сельскохозяйственной продукции, ее хранению, 

транспортировке и реализации. Такое хозяйство могут создать как один гражданин, 
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так и члены одной семьи, а также лица, не связанные родственными связями для 

осуществления предпринимательской деятельности и использования земельного 

участка. Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и их создание 

подчиняются Закону Республики Беларусь о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

актами Президента Республики Беларусь, гражданскому законодательству, 

законодательству об охране и использовании земель и иным законодательствам. 

Для создания крестьянского (фермерского) хозяйства необходимо пройти два 

этапа. Первый этап − это предоставление земельного участка.  

В Законе Республики Беларуси «О ведении крестьянского (фермерского) 

хозяйства» указывается размер предоставляемого земельного участка – до 100 га. В 

этот размер не включается размер земельного участка, предоставленного для 

строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного 

хозяйства. Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

предоставляются из земель запаса, а при их отсутствии или недостатке 

предусмотрено создание специального фонда земельного запаса. Земельный 

участок создается районными исполнительными и распорядительными органами за 

счет нерационально используемых земель, земель, используемых не по целевому 

назначению, земель сельскохозяйственного назначения, выбывших из оборота или 

переведенных в менее ценные земли, за счет земель лесного фонда, пригодных для 

использования в качестве сельскохозяйственных земель. Как только проведена 

государственная регистрация земельного участка, крестьянское (фермерское) 

хозяйство можно считать созданным. 

 

 

УДК 332.2:635.018(476.5) 

Беленкова А., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Казакевич Н. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДСТВА 

В ГОРОДОКСКОМ РАЙОНЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В Республике Беларусь ведется анализ развития коллективного садоводства, 

так как это напрямую связано с основными экономическими процессами в 

государстве. Размер земельного участка, предоставляемого в частную 

собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду для коллективного 

садоводства, дачного строительства, не может превышать 0,15 гектара на одного 

члена садоводческого товарищества, дачного кооператива. 

В общей площади земель Городокского района Витебской области 

садоводческие товарищества занимают меньше 0,1 %, наибольшую площадь 

выделенных земель по видовому составу занимают сельскохозяйственные земли 

(95 %), земли под древесно-кустарниковой растительностью – 1,8 %, 3,2 % 



137 

 

приходится на земли под улицами и иными местами общего пользования, на 

территории района расположено десять садоводческих товариществ. Общее 

количество предоставленных гражданам земельных участков − 1217. 

Согласно принятой классификации, коллективные сады в зависимости от 

количества садовых участков подразделяются на малые, средние и крупные. 

Минимальный размер садоводческого товарищества в районе составляет 4,0 га 

(49 участков), максимальный – 17,0 га (229 участков). Средний размер 

товарищества составляет 9,5 га (122 участков).  

По данным Городокского районного исполнительного комитета по 

состоянию на 01.01.2016 года в садоводческих товариществах, дачных 

кооперативах района имеется 46 свободных участков общей площадью 3,92 га, 

которые могут быть предоставлены гражданам для ведения коллективного 

садоводства и дачного строительства. Места имеются в садоводческих 

товариществах «Пальминка», «Лесное», «Дружба». Площадь каждого свободного 

участка − 0,6 га, а также «Каменка» с площадью каждого участка 0,1 га. В период с 

2006 до 2016 года количество участков граждан для коллективного садоводства 

остается неизменным. 

 

 

УДК 332.2:631.115.1(476) 

Блохина О., ст. 2-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Казакевич Н. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Дееспособные граждане, зарегистрированные по месту жительства или месту 

пребывания на территории Республики Беларусь, пожелавшие создать крестьянское 

(фермерское) хозяйство, подают в соответствующий районный исполнительный 

комитет заявление о подтверждении возможности размещения крестьянского 

(фермерского) хозяйства и предполагаемом месте размещения земельного участка 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

После государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

земельный участок предоставляется по выбору крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству в постоянное пользование или аренду либо главе этого хозяйства в 

пожизненное наследуемое владение или аренду. Преимущественное право на 

получение земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

при прочих равных условиях имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, 

создаваемые лицами, зарегистрированными по месту жительства или месту 

пребывания на территории соответствующего сельсовета, а также членами 

(работниками) реорганизуемых или ликвидируемых сельскохозяйственных 
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организаций. Земельные участки предоставляются крестьянским (фермерским) 

хозяйствам либо их главам, как правило, единым массивом и в первую очередь из 

фонда перераспределения земель.  

Размер земельного участка, предоставляемого гражданину Республики 

Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на праве 

пожизненного наследуемого владения, не может превышать 100 гектаров 

сельскохозяйственных земель включительно. Размер земельного участка, 

предоставляемого крестьянскому (фермерскому) хозяйству для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства на праве постоянного пользования или 

аренды, определяется проектом отвода земельного участка. При организации 

фермерских хозяйств выделяются участки, пригодные для ведения сельского 

хозяйства и не требующие значительных затрат на первичное обустройство. 

 

 

УДК 631.164.25(476) 

Грибовская Т., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Казакевич Н. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Земельные участки предоставляются из государственной в частную 

собственность граждан Республики Беларусь, частную собственность 

негосударственных юридических лиц Республики Беларусь по их кадастровой 

стоимости, за исключением земельных участков, предоставляемых по результатам 

аукциона. При предоставлении земельных участков в частную собственность по 

результатам аукциона их стоимость определяется по результатам аукциона и не 

может быть ниже кадастровой стоимости. За равноценные земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности и предоставляемые в частную 

собственность взамен изымаемых земельных участков, находившихся в частной 

собственности, плата не взимается. По обоснованной просьбе гражданина 

Республики Беларусь, негосударственного юридического лица Республики 

Беларусь государственные органы, предоставившие земельные участки в частную 

собственность, имеют право принять решение о предоставлении рассрочки 

внесения платы (ее части) за земельные участки, но не более чем на два года, за 

исключением случаев предоставления земельных участков в частную 

собственность по результатам аукциона. Стоимость земельных участков, 

находящихся в частной собственности, при совершении сделок по их возмездному 

отчуждению устанавливается в соответствующих договорах и не может быть ниже 

кадастровой стоимости этих земельных участков на момент совершения сделок. 

Плата за право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности и предоставляемых в аренду по 

результатам аукциона, определяется по результатам аукциона и не может быть 
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ниже начальной цены права заключения договоров аренды земельных участков, 

определенной на основании кадастровой стоимости земельных участков с 

применением коэффициентов в зависимости от срока их аренды, установленных 

Советом Министров Республики Беларусь для определения платы за право 

заключения договоров арены земельных участков, предоставляемых без 

проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. 

 

 

УДК 332.63:005.591.6 

Аникеева А., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Казакевич Н. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ 

 

Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал углубленного 

развития ряда новых областей науки и практики, в частности, оценки стоимости 

недвижимости. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости 

представляет собой сложный и уникальный процесс, поскольку практически 

невозможно найти два абсолютно идентичных объекта. Даже в том случае, когда 

здания построены по одному типовому проекту, но расположенные на разных 

земельных участках, их стоимость может значительно различаться. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

появляется все большая необходимость в компетентной и объективной оценке 

стоимости недвижимости, а институт оценки еще не полностью сформирован, 

отсутствует информационная база оценки. Для автоматизации процесса оценки 

объектов гражданских прав научно-исследовательским республиканским 

предприятием «БелНИЦзем» была разработана автоматизированная система 

«Программное обеспечение для создания типовых отчетов и заключений об оценке 

капитальных строений (зданий, сооружений) как объектов недвижимости, 

информационного обмена и централизованной обработки информации». Данная 

система построена на основе веб-серверной технологии, где взаимосвязь 

пользователя и системы осуществляется по схеме клиент-сервер средствами 

локальной сети либо сети Интернет. Рассматриваемая автоматизированная система 

позволяет определить рыночную стоимость единого объекта недвижимости, 

состоящего из капитальных строений в виде зданий нежилого назначения и 

земельного участка, на котором расположены данные здания. Расчет стоимости 

объекта оценки в данной системе можно произвести тремя методами: затратным, 

доходным, сравнительным – установленные ТКП 52.3.01. На данный момент 

система находится на этапе тестов, по итогам которых выявляются недостатки и 

вносятся соответствующие корректировки. Практическая ценность программного 

обеспечения может состоять в автоматизации работы по подготовке отчета, но не 

исключает доработку отчета оценщиком. 
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УДК 347.2:316.324.23(476) 

Бершатская Ю., ст. 4-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: к. с.-х. н. Северцов В. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Кадастровая оценка земель садоводческих товариществ проводится в 

следующем порядке: 

1. Составление задания и заключение договора на проведение кадастровой 

оценки; 2. Сбор и анализ информации; 3. Определение предпосылок и 

ограничений; 4. Анализ рынка недвижимости; 5. Выбор методов оценки и методов 

расчета стоимости; 6. Оценочное зонирование; 7. Расчет кадастровой стоимости 

земель товарищества; 8. Составление и оформление отчета и заключения о 

кадастровой оценке. 

При анализе рынка недвижимости упор идет на исследование цен продаж 

предложений, тенденции изменения цен и др. Исходя из того, какое количество 

информации будет найдено, выбираются методы оценки и методы расчета 

стоимости. Если же по рынку недвижимости не найдется никакой информации, то 

для расчетов применяется только метод кадастровой оценки. По результатам 

построения моделей оценки исполнитель оценки готовит следующие документы: 

аналитические записки с описанием модели оценки, схемы оценочного 

зонирования, таблицы кадастровых стоимостей земель оценочных зон. Результатом 

кадастровой оценки земель являются кадастровые стоимости земель, земельных 

участков, полученные по согласованным моделям оценки, в белорусских рублях и 

долларах США (с пересчетом белорусских рублей в доллары США по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

кадастровой оценки), либо иной валюте по желанию заявителя с учетом курса 

Национального банка. По полученным данным оценщик отправляет 

предварительные результаты в Минский городской, городские (городов 

областного, районного подчинения), районные исполнительные комитеты в 

соответствии с их компетенцией по изъятию и предоставлению земельных участков 

для их рассмотрения и, по необходимости, внесения поправок и предложений. Вся 

эта работа должна быть выполнена в 15-дневный срок. 
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УДК 528.936 

Бондаренко М., ст. 2-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: Куцаева О. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ОБНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ КАРТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМКОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ СЪЕМОЧНОЙ КАМЕРОЙ ADS100 

 

Геоинформационные системы и технологии являются неотъемлемой частью 

глобального процесса информатизации нашего общества. Сегодня с их помощью 

решается множество задач, связанных с анализом и обработкой пространственно-

атрибутивных данных практически во всех областях человеческой деятельности: 

политика и экономика, наука и образование, здравоохранение и экология, оборона 

и охрана общественного порядка, управление и планирование использования 

земельными ресурсами. В Республике Беларусь для целей рационального 

использования земель используют цифровую земельно-кадастровую карту. Их 

обновление выполняется с использованием материалов, получаемых из цифрового 

топографического широкоформатного авиационного сканирующего сенсора 

ADS100 (РСХАУП Бел-ПСХАГИ), крайней модели из линейки Airborne sensor (в 

переводе с англ. – «бортовой сенсор») швейцарской компании Leica Geosystems 

AG. 

При скорости полета небольшого двухмоторного самолета от 200 до 

350 километров в час и высоте, порой достигающей 4000 метров, снимки сканера 

ADS100 имеют разрешение порядка 30 сантиметров в одном пикселе. После 

завершения съемки местности снимки переносятся в память компьютера. 

Обработка проектов выполняется с использованием цифровой фотограмметри-

ческой системы PHOTOMOD и включает в себя три этапа: формирование сети; 

измерение сети, обработка сети. Обработанные снимки используют для обновления 

планово-картографических материалов. 

Цифровая земельно-кадастровая карта должна отражать современное, 

прогнозное (перспективное) и прошлые (ретроспективные) состояния и 

использование земельных ресурсов Республики Беларусь.  

Основными задачами использования цифровых земельно-кадастровых карт 

являются: создание и поддержание актуальности картографической модели 

состояния и использования земельных ресурсов; информационное обеспечение для 

своевременного принятия решений при планировании и прогнозировании 

агропромышленного комплекса. 
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УДК 528.4 

Бугаев Е., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: Исаева Я. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ГЕОПОРТАЛ ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

РАЗВИТИЯ АПК 

 

Современный этап развития Республики Беларусь требует внедрения 

новейших инновационных технологий управления информацией и предоставления 

ее всем заинтересованным министерствам, другим органам государственной 

власти, предприятиям, компаниям и населению страны. 

Геопортал Земельно-информационной системы Республики Беларусь – 

Интернет-ресурс, который является единой точкой доступа ко множеству 

информационных ресурсов с инструментами просмотра, поиска геопространс-

твенной информации, ее визуализации, загрузки, распространения и поиска 

геосервисов. Целью создания Геопортала ЗИС являются подготовка и 

представление информации для поддержки принятия решений по организации 

эффективной работы в области землеустройства, экологии и природопользовании, 

государственного управления за счет автоматизации обработки геопространс-

твенных данных на основе современных ГИС-технологий. Функции геопортала: 

интеграция различных типов данных, обеспечение централизованного доступа 

пользователей к информации, создание отчетов по запросам пользователей, 

публикация картографической информации, предоставление пользователям 

базового ГИС-инструментария, отображение снимков и векторных слоев, 

навигация по карте; выполнение поисковых запросов, доступ к атрибутивной 

информации по интересующим объектам на карте, отображение тематических карт, 

редактирование существующих векторных слоев, добавление комментариев и 

заявок, проведение измерений на карте, пространственный анализ, подготовка и 

печать карт, публикация динамических данных и др. 

Космические технологии, включая дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 

из космоса и глобальные навигационные спутниковые системы, а также 

геоинформационные системы и геопорталы, открывают широкие возможности для 

развития информационного общества. 
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УДК 332.3 

Бухта В., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: д. э. н., доцент Колмыков А. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

При сложившимся в настоящее время техногенном характере 

сельскохозяйственного производства с широким применением современной 

техники, мелиорации земель и химизации земледелия, размещения крупных 

животноводческих комплексов и интенсификации сельскохозяйственного 

производства в целом необходимость более внимательного отношения к 

природопользованию вообще и использованию земель в частности. Научная 

концепция современного землеустройства базируется на экологизации 

землепользования, а землеустройство приобретает ярко выраженную 

экологическую направленность. 

В настоящее время при организации использования земель и устройстве 

сельскохозяйственной территории необходимо отказаться от чисто 

потребительского отношения к земельным и другим природным ресурсам, 

приоритет следует отдавать во многих случаях экологическим требованиям по 

сравнению с экономическими. Именно через создание благоприятной 

экологической среды возможен выход к устойчивому развитию сельскохозяйстве-

нного производства и эффективному природопользованию. 

Одним из способов улучшения экологической ситуации на изучаемой 

территории, повышения качества и конкурентоспособности производства 

сельскохозяйственной продукции в условиях рыночной экономики является 

экологизация землепользования, выступающая фактором повышения 

эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства. Экологизация 

землепользования, по нашему мнению, – это социально-экономический процесс 

рационализации использовании и охраны земель, включающий систему 

организационно-хозяйственных, экологических и других мероприятий, 

направленных на сохранение и приумножение плодородия почв. 
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УДК 347.2(476) 

Федосова Е., ст. 3-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: к. с.-х. н. Северцов В. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  

ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время проведение кадастровой оценки земель, земельных 

участков населенных пунктов в Республике Беларусь регламентируется двумя 

нормативными правовыми актами.  

В 2011 году приказом Государственного комитета по имуществу от 

24.01.2011 г. № 22 был утвержден технический кодекс установившейся практики 

ТКП 52.2.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок 

кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов Республики 

Беларусь» (далее – ТКП) взамен утратившей силу Инструкции по кадастровой 

оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при 

Совете Министров Республики Беларусь от 31.05.2007 года № 31.  

Также постановлением Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь от 29 июня 2015 г. № 27 была утверждена Инструкция о 

порядке проведения кадастровой оценки земель, земельных участков населенных 

пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, земель, земельных 

участков, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов (далее – Инструкция). 

Настоящая Инструкция дополняет и изменяет некоторые нормы, 

действующие в соответствии с действующим ТКП. В частности, в ТКП было 

установлено, что датой проведения кадастровой оценки земель является 1 января 

года ее проведения. В Инструкции же закреплено, что дата кадастровой оценки 

земель – 1 июля года − начала работ но кадастровой оценке земель. Также 

Инструкция более широко дает понятие исполнителя оценки как организации по 

оценке, определяемой Государственным комитетом по имуществу Республики 

Беларусь, ответственной за организацию и выполнение работ по кадастровой 

оценке земель. Что касается технических требований к проведению кадастровой 

оценки земель, то в этом отношении нормы ТКП изменены не были. 
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УДК 332.33 

Галкин В., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: д. э. н., доцент Колмыков А. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ АПК 

 

Земельный фонд Республики Беларусь представляет собой все земли страны 

и составляет 20760 тыс. га, 8632,3 тыс. га (41,6 %), из которых занимают 

сельскохозяйственные земли, что свидетельствует о высокой степени 

сельскохозяйственной освоенности территории страны. Земля здесь выступает в 

качестве средства производства и его пространственного базиса. 

На 01.01.2016 года в Республике Беларусь по данным Государственного 

земельного кадастра функционировало 2519 сельскохозяйственных организаций 

общей площадью 8933,7 тыс. га. Площадь их сельскохозяйственных земель 

составила 7634,8 тыс. га, из них пахотных – 4651,3 тыс. га. Средний размер 

сельскохозяйственной организации  – 3551 га по общей площади и 1846 га по 

площади пахотных земель. Сельскохозяйственная освоенность в них достигла 

85,4 %, а распаханность – 52 %. 

Сегодня изучение динамики земельных ресурсов Республики Беларусь имеет 

достаточную актуальность, так как, изучив данные Государственного земельного 

кадастра за последние 5 лет (с 2010 по 2015 гг.), установлено, что площадь 

сельскохозяйственных земель в целом сократилась на 265,2 тыс. га. В среднем 

ежегодное сокращение сельскохозяйственных земель составляет около 52 тыс. га, а 

пахотных – 47 тыс. га.  

Таким образом, по результатам прогнозирования можно увидеть, что если в 

будущем сохранится данная динамика, то площадь сельскохозяйственных земель в 

Беларуси к 2020 году уменьшится относительно имеющейся приблизительно на 

133 тыс. га, что может привести к нехватке продовольствия, уменьшению доходов 

в АПК, а поэтому на государственном уровне необходимо разрабатывать  

мероприятия, обеспечивающие уменьшение изъятия сельскохозяйственных земель 

для несельскохозяйственных нужд. 
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УДК 347.2(476) 

Глушкова А., Шагов Д., ст. 3-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: к. с.-х. н. Северцов В. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Республике Беларусь кадастровая оценка земель населенных пунктов 

проводится с 1998 г., когда приказом Государственного комитета по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 30.12.1998 г. № 166 

была утверждена Временная методика кадастровой оценки земель населенных 

пунктов Республики Беларусь.  

Данная методика действовала до 2003 г., когда постановлением Комитета по 

земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики 

Беларусь от 30.05.2003 г. № 5 была утверждена Инструкция по кадастровой оценке 

земель населенных пунктов Республики Беларусь.  

В 2007 г. постановлением Государственного комитета по имуществу от 

31.05.2007 г. № 31 была утверждена новая Инструкция по кадастровой оценке 

земель населенных пунктов Республики Беларусь, отличающаяся от предыдущей, в 

первую очередь, порядком определения базовых и кадастровых стоимостей земель 

населенных пунктов и оценочных зон.  

На основании данной Инструкции в 2011 г. был разработан и утвержден 

приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 

24.01.2011 г. № 22 ТКП 52.2.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских 

прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных участков населенных 

пунктов Республики Беларусь».  

Последним на сегодняшний день документом, определяющим порядок 

проведения кадастровой оценки земель населенных пунктов, является 

утвержденная постановлением Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь от 29.06.2015 г. № 27 Инструкция о порядке проведения 

кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов, 

садоводческих товариществ и дачных кооперативов, земель, земельных участков, 

расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и 

дачных кооперативов. Данная Инструкция не отменяет действие ТКП, а дополняет 

и изменяет некоторые его нормы, оставляя без изменения технические требования 

к проведению кадастровой оценки земель, земельных участков населенных 

пунктов. 
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УДК 528.4 

Коцур М., ст. 4-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: к. т. н. Писецкая О. Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПУНКТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Основной целью использования Спутниковой системы точного 

позиционирования Республики Беларусь (ССТП) является получение координат и 

высот пунктов геодезического и съемочного обоснования топографических съемок, 

определение на местности границ земельных участков, межевых знаков и 

поворотных точек границ городской черты. Кроме того, ССТП Республики 

Беларусь используется для координатного обеспечения других видов кадастров 

(градостроительного, лесного, водного), планирования территорий, проектно-

изыскательских работ в строительстве, исполнительных съемок и другого вида 

работ. 

Точностные и временные характеристики ССТП в режиме постобработки – 

определение координат пунктов (точек) в ITRS (в реализации ITRF 2005) в 

статическом режиме со средней квадратической ошибкой 1 см в плане и 2 см по 

высоте при времени наблюдений 1 час. 

Точностные и временные характеристики ССТП в режиме реального времени 

– возможность работы со спутниковым приемником в любой точке региона; 

определение координат объектов в ITRS в статическом режиме со средней 

квадратической ошибкой 2 см в плане и 3 см по высоте. 

Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть Республики Беларусь 

представлена единственным пунктом МИНСК, связанным геодезическими 

измерениями с пунктами ФАГС РФ. На одном из рабочих центров оборудована 

постоянно действующая станция спутникового автономного определения 

координат.  

Спутниковая геодезическая сеть І класса СГС-1 предназначена для 

обеспечения оптимальных условий реализации точностных и оперативных 

возможностей спутниковой аппаратуры. Она создается относительными методами 

космической геодезии, представляет собой пространственное геодезическое 

построение, опирающиеся на пункты ФАГС и ВГС и состоящее из системы 

легкодоступных пунктов с плотностью, достаточной для эффективного 

использования всех возможностей спутниковых определений потребителями. 
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УДК 332.2 (476) 

Ковалевич Ю., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Крундикова Н. Г. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Земельные споры – это конфликты, основанием для которых служит 

появление разногласий между субъектами земельных правоотношений в связи с 

возникновением либо прекращением прав на землю, а также в совершении 

конкретных действий (нарушения земельных сервитутов и правил добрососедства, 

неисполнение обязательств, связанных с совершением сделок с землей и т.д. 

Рассмотрение земельных споров считается элементом защиты прав и 

законных интересов собственников земли, землевладельцев и землепользователей. 

Правовое регулирование этих отношений, будучи комплексным правовым 

образованием, обеспечивается совокупностью норм земельного, гражданского, 

административного и гражданско-процессуального права. 

Законодательство Республики Беларусь закрепляет систему государственных 

органов, разрешающих земельные споры, к которым относятся областные, 

Минский городской, городские (городов областного, районного подчинения), 

районные, сельские, поселковые исполнительные комитеты в соответствии с их 

компетенцией и суды. 

Исключительно в суде рассматриваются земельные споры, связанные с 

правом частной собственности на земельные участки, с наследованием земельных 

участков, споры между участниками совместного домовладения, лицами, 

имеющими капитальные строения (здания, сооружения) в общей собственности, и 

споры, связанные с возмещением убытков. 

 

 

УДК 332.28(476) 

Ковалевская Е., ст. 2-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Казакевич Н. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Аренда земли – это предоставление земельного участка во временное 

пользование за определенную плату на основе договора. Можно выделить три 

основные черты, характерные для договора аренды любого объекта недвижимости. 

Во-первых, это соглашение, на основе которого осуществляется передача 
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имущества лицом, правомочным распоряжаться им, в пользование другому лицу 

без перехода к последнему права собственности. Собственником имущества 

остается арендодатель. Во-вторых, аренда всегда носит временный характер и по 

окончании срока аренды имущество подлежит возврату арендодателю. В-третьих, 

договор аренды всегда возмездный. Арендатор обязан производить оплату за 

пользование имуществом. Поскольку права и обязанности по договору аренды 

возникают у обоих сторон, он относится к двухсторонним, данный договор 

является также консенсуальным, т.е. таким, который устанавливает между 

сторонами обязательственные отношения с момента достижения ими соглашения. 

Сторонами в договоре аренды являются арендодатель и арендатор. 

К существенным условиям договора аренды относятся предмет, цена 

(арендная плата), причем в случае отсутствия данного условия в договоре аренды 

срок является ничтожным. Под содержанием договора аренды понимают права и 

обязанности, которые возникают у сторон. Основной обязанностью арендодателя 

является своевременное предоставление арендуемого имущества арендатору, в 

состоянии, позволяющем его нормальное использование в соответствии с 

договором. К основным обязанностям арендатора относятся возврат арендуемого 

имущества по прекращению договора аренды, а также своевременная и в полном 

объеме предоставленая арендная плата. 

Аренда играет огромную роль в имущественных правоотношениях между 

хозяйствующими субъектами, а также в развитии экономики Республики Беларусь 

и расширении сферы деятельности предпринимателей, прежде всего как способ 

минимизации предпринимательского риска и возможности получения доходов от 

вложенных средств. 

 

 

УДК 332.2 

Мартинович Е., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Крундикова Н. Г. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ В РУП «МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ» 

 

Система государственной регистрации – это комплекс урегулированных 

правом общественных отношений, одни из которых являются имущественными 

отношениями (между участниками оборота по поводу возникновения, изменения, 

перехода и прекращения прав на недвижимость), другие − управленческими 

отношениями (между участниками оборота и регистрирующими органами по 

поводу государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним). Недвижимое имущество считается созданным, измененным, прекратившим 

существование с момента государственной регистрации соответственно его 
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создания, изменения, прекращения существования. Права, ограничения 

(обременения) права на недвижимое имущество возникают, переходят, 

прекращаются с момента государственной регистрации соответственно их 

возникновения, перехода, прекращения. Общее количество объектов недвижимого 

имущества, зарегистрированных в РУП «Минское областное агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру», составляет 266408, из них: 

земельных участков – 117588, капитальных строений – 87493, изолированных 

помещений – 61327. 

В период с 2012 г. по 2014 г. в РУП «Минское областное агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» было зарегистрировано 

3214 сделок с недвижимым имуществом. Количество регистраций перехода прав, 

ограничений (обременений) прав на земельные участки в РУП «Минское областное 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за 2014 г. 

значительно возросло и составило 6745 регистраций, что на 2,5 и 4,4 % больше 

показателей 2013 и 2012 гг. соответственно. Показатели интенсивности трансакций 

Минской области за 2012-2014 гг. значительно ниже показателя интенсивности 

трансакций для страны – члена ЕС, и составили 0,5 %, и 0,6 % соответственно. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что земельный рынок Минской области 

находится пока только в зачаточном состоянии. 

 

 

Micure L., st. of Faculty of Environmental and Civil Engineering 

Scientific adviser: d. o. s., professor Parsova V. 

Latvia University of Agriculture 

 

THE OBLIGATIONS OF LANDOWNERS IN PREVENTION OF LAND 

DEGRADATION IN LATVIA 

 

Land degradation is a global problem, both in Latvia and worldwide. Land 

degradation is economical and ecological impairment of the land and its related resources 

as a result of human activity or inactivity, and natural processes as well. There are 

different types of land degradation, such as soil erosion, which can be caused by water or 

wind influence, also construction, resulting in significant decrease of the natural 

vegetation areas of land, and other types of degradation. There are also different ways, 

how to prevent land degradation. The aim of the land degradation prevention measures is 

to prevent land degradation causes and consequences in order to promote sustainable land 

use.  

In Latvia responsibilities of landowners in prevention of land degradation are 

governed by the Land Management Law (2015). This law regulates the responsibilities 

and duties of landowners in connection with prevention of land degradation and re-

cultivation requirements to promote soil fertility and rejuvenation. Each landowner must 

ensure the proper use of the land in order to improve and maintain the culture technical 

condition of the land. 
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The Land Management Law sets out various restrictive provisions for landowners 

concerning land use and protection, for example, the land user must not cause damage to 

ground and it is required that the land must be used in accordance with the local 

government spatial development planning documents. The land should be used as it is 

required in the spatial planning, or it can be used as it was legally commenced before. 

The steps to prevent the quality and prevent the degradation of land and soil are, for 

example, to prevent the risks of degradation of agricultural lands, taking into account crop 

rotation, also to maintain sufficient level of organic matter in the soil, etc. For each case 

of land degradation appropriate re-cultivation processes that are dependent on the 

degradation causative, extent, level and intensity can be applied. 

 

 

УДК 528.9:631.3 (072) 

Никитина В., ст. 3-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: к. т. н. Другаков П. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Для выполнения землеустроительного проектирования требуется наличие 

планово-картографической основы. Традиционно для этого использовали планы 

сельскохозяйственных предприятий. Эти планы обновлялись значительно чаще, 

чем топографические и размножались небольшим тиражом на специальных 

светокопировальных машинах. В настоящее время актуальным остается вопрос 

размножения картографических материалов, в том числе для учебных целей. 

Имеются три варианта решения данной задачи: использование отсканированных 

растровых изображений исходной карты, создание векторного изображения в среде 

стандартной системы векторной графики, создание векторной модели в среде ГИС. 

Каждый из вариантов имеет достоинства и недостатки. Первый вариант 

является наиболее простым из всех предложенных. В этом случае ограничиваются 

сканированием исходной матрицы, которую в последующем распечатывают на 

плоттере. Затем, используя методы цветовой коррекции, отделяют фон от 

основного изображения. Качество изображения не всегда получается очень 

высоким. Второй и третий варианты основаны на использовании отсканированного 

растра для ручного перевода изображения в векторный формат. Во втором варианте 

для этих целей используется векторный редактор типа Corel Draw. В результате 

получается векторная картинка, соответствующая изображению традиционной 

карты. Достоинством такого подхода является использование несложных средств 

построения изображения с небольшими трудовыми затратами. Недостатком 

является отсутствие поддержки картометрических операций и невозможность 

использования такой карты как исходной картографической модели при 

автоматизированном проектировании. Третий вариант несколько сложнее, так как 
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требует тщательной проработки модели данных и структуры базы данных, а также 

настройки соответствующих легенд. 

 

 

УДК 332.3 

Пригожий С., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: Савченко В.В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Согласно ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле, целевое назначение 

земельного участка – это установленные решением об изъятии и предоставлении 

земельного участка порядок, условия и ограничения использования земельного 

участка для конкретных целей. В соответствии со ст. 5 указанного Кодекса 

использование земельных участков по целевому назначению является одним из 

основных принципов земельных отношений. Таким образом, признаком, 

характеризующим правонарушение, является использование земельного участка не 

в соответствии с целевым назначением, установленным решением об изъятии и 

предоставлении земельного участка. Ответственность за нецелевое использование 

предоставленного земельного участка в виде штрафа предусмотрена ч. 3 ст. 15.10 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. При 

выявлении данного правонарушения составляется протокол об административном 

правонарушении, одновременно с составлением протокола выносится предписание 

об его устранении. 

В соответствии с п. 3 ст. 202 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(Особенная часть) и пп. 1.15 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 

2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности», сведения об используемых не по целевому 

назначению земельных участках представляются землеустроительными службами 

исполнительных комитетов налоговым органам по месту нахождения этих 

земельных участков в десятидневный срок со дня вступления в законную силу 

постановления уполномоченного государственного органа по делу о 

соответствующем правонарушении. Кроме того, согласно ст. 60 Кодекса о земле, 

при использовании земельного участка не по целевому назначению может иметь 

место его принудительное изъятие. Решение о принудительном изъятии земельного 

участка в данном случае принимается от государственного органа, 

осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной земель, 

землепользователь не принял мер к устранению в установленный срок. 



153 

 

УДК 332.234.4:631.1(476) 

Ражкова Ю., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Казакевич Н. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Личные подсобные хозяйства являются составной частью 

сельскохозяйственного производства, одним из важнейших дополнительных 

источников получения разнообразной сельскохозяйственной продукции и 

дополнительным источником доходов граждан. 

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 

предоставляются гражданину Республики Беларусь (одному из членов семьи), 

проживающему в сельском населенном пункте, поселке городского типа, в котором 

он зарегистрирован, или предоставляемых в ином населенном пункте, 

расположенном на территории соответствующего сельсовета, для ведения личного 

подсобного хозяйства в частную собственность или пожизненное наследуемое 

владение. Размер участка не может превышать 1 гектара, а предоставляемых в 

аренду − 4 гектаров с учетом размера земельного участка, предоставленного на 

территории соответствующего сельсовета для строительства и (или) обслуживания 

жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной 

регистрации квартиры в блокированном жилом доме. Дополнительно к земельным 

участкам, предоставленным для ведения личного подсобного хозяйства в частную 

собственность или пожизненное наследуемое владение, в таких населенных 

пунктах в аренду могут предоставляться земельные участки, размер которых не 

может превышать 3 гектаров. 

Личные подсобные хозяйства граждан отличаются от предпринимательской 

деятельности, которую осуществляют крестьянские хозяйства. В отличие от 

последних личные подсобные хозяйства организационно не оформляются. 

Субъектами права в них выступают отдельные граждане, которым земельный 

участок предоставляется для личного подсобного хозяйства. Земельный же участок 

для ведения личного подсобного хозяйства может быть только один. По 

существующему положению это не лишает собственника недвижимости прав на 

нее. Он может распорядиться и передавать покупателю право пользования. 
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УДК 338.436.33(476.4) 

Рябцев Р., магистрант землеустроительного факультета 

Научный руководитель: д. э. н., доцент Колмыков А. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ГОРЕЦКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Согласно данным Государственного земельного кадастра площадь земель 

сельскохозяйственных организаций на 1.01.2016 г. занимали 91878 га, земли 

крестьянских (фермерских) хозяйств – 2207 га. Основное направление 

сельскохозяйственного производства района – молочно-мясное животноводство с 

развитым производством зерновых культур.  

По данным управления сельского хозяйства и продовольствия Горецкого 

райисполкома на начало 2016 г. в районе было 9 крупных производителей товарной 

сельскохозяйственной продукции: ОАО «Горецкое» (агрогородок Ректа), СЗАО 

«Горы» (агр. Горы), СПК «Маслаки» (агр. Маслаки), СПК «Овсянка» (агр. 

Овсянка), КСУП «Племзавод «Ленино» (агр. Ленино), ОАО «Коптевская нива» 

(агр. Коптевка), РУП «Учхоз БГСХА» (агр. Паршино), ОАО «Горецкая 

райагропромтехника» (г. Горки), ГСУ «Горецкая сортоиспытательная станция» 

(г. Горки). 

Агропромышленный комплекс района характеризуется положительными 

производственными показателями. Согласно отчетам о результатах хозяйственной 

деятельности в 2015 году уровень рентабельности от всей деятельности по району 

составил 2,4%, чистая прибыль − 13943 млн руб. Наиболее высокий уровень 

рентабельности от всей деятельности был достигнут в КСУП «Племзавод Ленино» 

(4,6 %) и РУП «Учхоз БГСХА» (3,7 %), а самый низкий − в ОАО «Горецкая 

райагропромтехника» (0,2 %) и ОАО «Коптевская нива» (1,4%). В других 

хозяйствах результаты колеблются в пределах 1,7-3,2 %. 

Развитие агропромышленного комплекса осуществляется в соответствии с 

государственными программами, которые предусматривают повышение уровня и 

качества жизни населения, эффективное производство сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия и направлено на углубление специализации 

производства в соответствии с природно-экономическими условиями района, 

совершенствование технологий, оздоровление экономики сельскохозяйственных 

организаций и повышение их фондооснащенности. 



155 

 

УДК 332.63 (476) 

Савицкий Е., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Крундикова Н. Г. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Оценка стоимости недвижимого имущества — процесс определения 

рыночной стоимости объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого 

объекта недвижимости. Оценка стоимости недвижимости включает: определение 

стоимости права собственности или иных прав, например, права аренды, права 

пользования и т.д. в отношении различных объектов недвижимости. 

Существует несколько видов стоимости недвижимого имущества: рыночная 

стоимость; инвестиционная; ликвидационная; кадастровая.  

При определении рыночной стоимости объекта недвижимого имущества 

определяется его приблизительная цена, по которой в дальнейшем будут 

происходить сделки с данным объектом.  

При определении инвестиционной стоимости объекта недвижимого 

имущества производиться оценка для конкретного лица, которое в дальнейшем 

будет получать прибыль с данного объекта. 

При определении ликвидной стоимости объекта недвижимости продавец 

недвижимости попадает в такую ситуацию, при которой практически невозможно 

продать недвижимое имущество по рыночной стоимости, вследствие чего он 

вынужден продать данный участок по более низкой стоимости. 

При определении кадастровой стоимости пользуются массовыми методами 

оценки, прописанными в законодательстве. Кадастровая стоимость определяется 

оценщиком. 

 

 

УДК 528.852 

Шахманова Д., ст. 3-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: Куцаева О. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  

ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 

Рациональное использование земель невозможно без актуальной информации 

о пространственных данных расположенных на ней объектов. Современные 

тенденции развития общества с постоянно меняющейся инфраструктурой приводят 

к необходимости отслеживать значительные территориальные изменения. На 

современном рынке существует множество программ, обрабатывающих цифровые 
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снимки. При этом методы обработки изображений используют достижения теории 

компьютерного зрения и машинной графики, распознавания образов и 

преобразования изображений, теорию вероятности и математической статистики, 

операционных методов, оставаясь при этом невидимыми для пользователя. Все 

программные продукты, обрабатывающие цифровые снимки, отличаются друг от 

друга: по удобству применения, функциям, свойствам. Одним и наиболее 

используемым в Республики Беларусь и Российской Федерации является система 

PHOTOMOD. В настоящее время PHOTOMOD объединяет широкий набор 

программных средств цифровой фотограмметрической обработки данных 

дистанционного зондирования Земли, позволяющих получать пространственную 

информацию на основе цифровых снимков. Программное обеспечение 

PHOTOMOD имеет ряд достоинств: замкнутый технологический цикл получения 

всех видов конечной продукции: ЦМР, 3D-векторов, ортофотопланов, цифровых 

карт без использования других программных продуктов; поддержка различных 

типов съемочных систем; широкий набор обменных форматов, обеспечивающий 

совместимость с другими фотограмметрическими и геоинформационными 

системами; легкость в изучении, удобство использования, высокая 

производительность и надежность системы. 

Современные тенденции развития геоинформационных систем нацелены на 

использование программ, которые направлены сугубо на картографическое 

производство, где работы проводятся с высокой производительностью и 

эффективностью, и в тоже время используют интуитивный интерфейс и достаточно 

простой набор инструментов. 

 

 

УДК 349.41 

Шаров А., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: старший преподаватель Крундикова Н. Г. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Правовые нормы, закрепляющие основания, условия и прочие аспекты 

применения административной ответственности, закреплены в Кодексе Республики 

Беларусь об административных правонарушениях. 

Административная ответственность − это вид юридической ответственности, 

которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным 

лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение. 

Основные черты административной ответственности сводятся к следующему: 

Основная особенность административной ответственности состоит в том, 

что ее основанием является административное правонарушение, а мерами − 

административные взыскания. 
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Административная ответственность выражается в применении 

административного взыскания к физическому лицу, совершившему 

административное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанному 

виновным и подлежащему административной ответственности в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях. Мерой административной 

ответственности является административное взыскание. 

Наименее «суровым» административным взысканием является 

предупреждение. Оно применяется в качестве основного взыскания и состоит в 

письменном предостережении лица о недопустимости противоправного поведения. 

Кодекс об административных правонарушениях устанавливает минимальный 

и максимальный размеры штрафа для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц. 

 

 

УДК 528.9:631.3 (072) 

Старовойтова Ю., ст. 3-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: к. т. н. Другаков П. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИНОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ 

АЭРОФОТОСНИМКОВ В ГИС ARCGIS 

 

При выполнении исследований, связанных с изучением изменений площадей 

сельскохозяйственных земель, возникла необходимость привязать имеющиеся 

аэрофотоснимки к системе координат учебного полигона. Обычно такую операцию 

выполняют средствами цифровых фотограмметрических станций. При этом 

проводится и ортотрансформирование снимков. Но эту операцию можно 

выполнить и средствами ГИС. Так, в ГИС ArcGIS имеется специальный 

инструмент привязки растровых изображений. Он позволяет выполнять 

трансформирование, используя полиномы первого, второго и третьего порядка. 

При выполнении исследований поставлена задача – определить оптимальный 

вариант плановой привязки аэрофотоснимков. 

Для исследований были взяты 6 снимков масштаба 1:12000 съемки 1987 года. 

Участок местности имел перепад высот в пределах 20 м. Снимки имели размер 

18х18 см и были отсканированы с разрешением 600 dpi сканером Hp ScanJet 4600. 

В качестве трансформационных точек были взяты твердые контура 

местности с известными координатами. Для трансформации возможно 

использование полиномов первого, второго и третьего порядка. Чтобы определить, 

какой из вариантов трансформации наилучшим образом подходит для нашего 

случая, все снимки были трансформированы полиномами 1-го, 2-го и 3-го порядка.  

При преобразовании полиномами 2-го порядка средние квадратические 

погрешности преобразования снижаются на 20-30 % по сравнению с 

преобразованием полиномами первого порядка. Преобразование полиномами 3-го 
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порядка позволяет снизить погрешности еще на 30-50 % по сравнению с 

полиномами 2-го порядка. 

Также была выполнена оценка точности по расхождениям координат 

одноименных точек, снятых с разных снимков, преобразованных полиномами 3-го 

порядка. Ошибка положения точек не превысила 3,5 м. Можно сделать вывод, что 

снимки полностью удовлетворяют предъявляемым требованиям при составлении 

плана масштаба 1:5000. 

 

 

УДК 528.4 

Цыбульский А., ст. 4-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: Исаева Я. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 

 

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ АПК 

 

В Республике Беларусь предприятиями Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь активно ведутся работы по созданию земельно-

информационных систем административных районов. 

Земельно-информационная система (ЗИС) – комплекс программно-

технических средств, баз пространственно-атрибутивных данных, каналов 

информационного обмена и других ресурсов, обеспечивающий автоматизацию 

получения, обработки и хранения земельно-кадастровой информации в цифровой 

форме средствами геоинформационных систем. 

ЗИС Республики Беларусь создается для автоматизации мониторинга 

земельных ресурсов и предназначена для решения следующих основных задач: 

информационное обеспечение деятельности землеустроительной службы по 

управлению и контролю за использованием земель, формирования государственной 

статистической отчетности о состоянии и использовании земельных ресурсов, 

выполнение работ по массовому первичному государственному кадастровому 

учету земельных участков и государственной регистрации прав на них, составление 

документов, удостоверяющих право собственности на земельный участок, изъятию 

и предоставлению земельных участков, их передаче в собственность,  изменение 

границ административно-территориальных единиц, контроль работ по 

установлению (восстановлению) границ земельных участков, формирование 

кадастровых карт состояния и использования земельного фонда городов и иных 

населенных пунктов, карт состояния и использования земельного фонда 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных предприятий, карт отдельных 

участков, карт землепользований, почвенных, геоботанических и другие. Таким 

образом, ЗИС представляет собой информационную базу о земельных ресурсах, как 

основном средстве производства в сельском хозяйстве. Применение ЗИС в 

сельском хозяйстве открывает широкие перспективы для совершенствования 

механизмов управления как отдельными технологическими процессами на уровне 
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конкретной сельскохозяйственной организации, так и всего процесса аграрного 

производства в административном районе. 

 

 

УДК 332.3(476.4) 

Якубовская В., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: Савченко В. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле нарушением 

законодательства об охране и использовании земель являются: 

- неиспользование в течение одного года земельного участка, 

предоставленного для ведения сельского хозяйства, и двух лет − для 

несельскохозяйственных целей; 

- если гражданин в течение одного года, а негосударственное юридическое 

лицо Республики Беларусь в течение шести месяцев после разрушения 

капитального строения, незавершенного законсервированного капитального 

строения в результате пожара, стихийных бедствий или иного вредного 

воздействия, для строительства и (или) обслуживания которого предоставлялся 

земельный участок, не приступили к восстановлению разрушенного капитального 

строения, незавершенного законсервированного капитального строения или 

возведению нового; 

- если гражданин в течение одного года, а негосударственное юридическое 

лицо Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня государственной 

регистрации создания земельного участка и возникновения права на него не 

приступили к занятию данного участка. 

При этом следствием неиспользования земельных участков зачастую 

является загрязнение земель отходами, зарастание их древесно-кустарниковой 

растительностью. Согласно имеющимся статистическим данным в течение 2014 г. 

специалистами землеустроительных служб на территории Могилевской области 

было выявлено 116 случаев неиспользования предоставленных в установленном 

порядке земельных участков, что составило 12 % от общего количества 

выявленных в области нарушений законодательства об охране и использовании 

земель. Следует отметить, что 105 выявленных правонарушений данного вида было 

совершено гражданами. В результате осуществления государственного контроля за 

использованием и охраной земель в течение 2014 г. все выявленные на территории 

Могилевской области случаи неиспользования предоставленных земельных 

участков были устранены. 
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УДК 528.88 

Яцевия Д., ст. 2-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: Куцаева О. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ АЭРОФОТОСЪЁМКИ 

 

Планово-картографические материалы территорий являются необходимой 

первичной основой для составления проектов землеустройства, которые 

обеспечивают рациональное использование земель в агропромышленном 

комплексе. С течением времени картографический материал территорий устаревает 

и требует обновления (актуализации). Обычно полное обновление планово-

картографического материала производят через 6-15 лет, а частичную 

корректировку − через 1-3. Обновление картографического материала территорий 

производят с использованием аэрофотосъемки, наземных инструментальных 

средств (полевыми работами) в зависимости от возможностей, требуемых 

характеристик и качества карт, финансовых возможностей и др. 

Кадры локальной фотосъемки каждого участка сканируют, вводят их 

отображение в компьютер, стыкуют между собой по опознаваемым точкам, 

монтируют из них отображение локальной фотокарты и производят их 

математическое трансформирование. После этого сканируют актуализируемую 

карту территории, привязывают полученные отображения локальных фотокарт и 

участков к отображению актуализируемой карты всей обследуемой территории. 

Сочетание комплекса новых технологий, использующих последние достижения 

авиационной и компьютерной техники и программного обеспечения, 

автоматизирует, упрощает, ускоряет, удешевляет процесс актуализации и создания 

цифровой картографической базы данных обследуемой территории. Данный способ 

повышает точность, качество и функциональность картографических материалов, 

исключает трудоемкие и долговременные инструментальные полевые работы и 

дорогостоящую классическую полноразмерную фотосъемку летательными 

аппаратами гражданской и военной авиации. Достоинство данных технологий 

заключается в том, что обновленная планово-картографическая информация 

представляется в векторной форме. 
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УДК 349.41(476.1) 

Заяц М., ст. 4-го курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель: Савченко В. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ АУКЦИОНОВ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Земельный аукцион – это способ продажи земельных участков (или прав на 

них) с публичных конкурентных торгов. В Республике Беларусь проводится три 

вида земельных аукционов: по продаже земельных участков в частную 

собственность; на право заключения договоров аренды земельных участков и с 

условиями на право проектирования и строительства капитальных строений. 

Несмотря на то, что аукционы по продаже земельных участков в частную 

собственность в республике можно было проводить с 1998 г., первый такой 

аукцион в области состоялся в 2000 г. По его результатам было продано два 

земельных участка. Наибольшее количество аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность было проведено в 2013 г. – 293 аукциона, а 

наибольшее количество участков было продано годом ранее (1094 объекта). В 

2011−2013 гг. ежегодно в местный бюджет от проведения аукционов по продаже 

земельных участков в частную собственность поступало более 11 млн USD. Первые 

аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков были 

проведены в Минской области в 2003 г., когда появилась соответствующая 

нормативная правовая база. По их результатам было заключено 15 договоров 

аренды земельных участков. Наибольшее количество аукционов на право 

заключения договоров аренды состоялось в 2012 г. – 91 аукцион. В этом же году 

было заключено и наибольшее количество договоров аренды земельных участков 

(177). Таким образом, до 2008 г. организация земельных аукционов в республике 

носила единичный характер. До 1 января 2008 г. аукционный порядок 

предоставления земельных участков не был обязательным при предоставлении 

земельных участков в частную собственность либо аренду и применялся на 

усмотрение местных исполкомов. Так, на территории Минской области в 2008 г. 

почти в 9 раз по сравнению с 2007 г. возросло количество земельных участков, 

предоставленных в частную собственность по результатам аукционов (с 58 в 

2007 г. до 504 в 2008 г.), а количество заключенных по результатам аукционов 

договоров аренды земельных участков увеличилось в 5 раз (с 32 в 2007 г. до 156 в 

2008 г.). 
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УДК 528.8.041 

Жариков И., ст. 3-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: к. т. н. Другаков П. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

РАБОТА С ДАННЫМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

В ГИС QGIS 

 

На данный момент топографические карты охватывают всю территорию 

Беларуси. Но современный мир очень изменчив: растут города, строятся дороги, 

осваивается добыча полезных ископаемых, вырубаются леса, изменяется структура 

землепользования. Поэтому постоянно возникает задача обновления 

топографических карт. В качестве первичного материала для них можно 

использовать космические цифровые снимки. 

Для создания и обновления топографических и тематических карт сейчас 

широко используют ГИС-программы. В последнее время бурно развивается 

индустрия бесплатного программного обеспечения. На рынке представлено 

множество различных ГИС, одной из них является QGIS. Эта ГИС может 

использоваться совместно с другой ГИС GRASS и СУБД PostGIS, что ставит ее в 

один ряд по функциональности с ГИС ArcGis ArcInfo 9. Также для этой ГИС 

имеется ряд модулей, в том числе и для работы с данными дистанционного 

зондирования: RGB composition plugin, растровый калькулятор и другие. Они 

позволяют создавать композитные изображения на основе каналов 

спектрозональных съемок, выполнять анализ растров. Для анализа возможностей 

работы с растрами использовались спектрозональные снимки Landsat 8 формате 

geoTIFF. На основе этих данных создавались композитные изображения, 

вычислялись индексы DVI, NDVI и др. 

Необходимо отметить, что аналитические функции работы с растровыми 

изображениями в ГИС QGIS оказались на высоком уровне. При этом существенное 

расширение функциональности QGIS обеспечивает вызов функций из ГИС GRASS 

и SAGA.  

На основании выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы: современные свободные ГИС обладают развитыми средствами работы с 

растровыми данными. Имеются специальные модули для работы с космическими 

снимками. В учебный процесс подготовки инженеров по специальностям 

землеустроительного профиля возможно включение изучения свободной ГИС. 
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УДК 347.2(476) 

Картавнёва Е., ст. 5-го курса землеустроительного факультета  

Научный руководитель: старший преподаватель Сутоцкий А. М. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Земля как основной базис всех процессов жизнедеятельности общества в 

политической, экономической, социальной, производственной, коммунальной, 

экологической и других сферах обладает стоимостью, качественная оценка которой 

представляет собой одно из важнейших условий нормального функционирования и 

развития многоукладной экономики.  

В настоящее время при оценке земельных участков существует две 

принципиально различные технологии, которые предусматривают массовую и 

индивидуальную оценки. Технология массовой оценки применяется в случае 

оценки большого количества участков на определенную дату. Основной целью 

массовой оценки является формирование базы налогообложения. Индивидуальная 

оценка предполагает оценку рыночной стоимости конкретного участка с учетом его 

индивидуальных свойств и предусматривает детальное исследование факторов, 

влияющих на его рыночную стоимость. Под кадастровой оценкой в Республике 

Беларусь понимается прежде всего массовая оценка. Кадастровая оценка – оценка 

земельных участков в населенных пунктах для целей, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, с использованием сведений, 

содержащихся в государственных земельном, градостроительном и других 

кадастрах, утвержденной градостроительной документации, государственной 

системе мониторинга земельного рынка. 

Таким образом, проведение кадастровой оценки земель населенных пунктов 

в целом имеет большое значение. Результаты оценки применяются с целью 

получения достоверной оценки стоимости земельных участков для 

государственных и местных органов исполнительной власти при управлении 

земельными ресурсами, для осуществления перспективного развития населенных 

пунктов, для проведения рациональной земельной и налоговой политики, а также 

для частных субъектов земельного права при совершении разного рода сделок с 

землей. 



164 

 

УДК 347.791 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРЕЦКОГО ФИЛИАЛА РУП 

«МОГИЛЕВСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ» 

 

Горецкий филиал является обособленным подразделением РУП 

«Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 

и действует на основании Положения № 124 от 17.11.2009 г. Он не является 

юридическим лицом, осуществляет защиту и представительство интересов 

унитарного предприятия, совершает от его имени сделки, выполняет часть его 

функций. Горецкий филиал осуществляет: государственную регистрацию 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; техническую 

инвентаризацию и проверку характеристик недвижимого имущества; ведение 

реестра цен; кадастровую и индивидуальную оценки недвижимого имущества. 

Структура Горецкого филиала включает: отдел технической инвентаризации №1; 

отдел технической инвентаризации №2; отдел регистрации недвижимости; 

финансово-экономический сектор; юрисконсульт; инженер-программист; архив; 

технический персонал. В состав филиала также входит п’ять бюро: Дрибинское, 

Круглянское, Мстиславское, Чаусское и Шкловское. Общее число сотрудников 

филиала составляет 59,75 единиц. Хозяйственная деятельность предприятия 

характеризуется экономическими и производственными показателями, которые 

наиболее точно отражают доходность предприятия. Для измерения эффективности 

работы предприятия используются показатели производительности труда, 

рентабельности, прибыльности, окупаемости. 

Темп роста расходов значительно превышают темп роста выручки 

предприятия, в особенности эта разница проявляется в конце периода. Одной из 

причин данного явления является постоянная работа предприятия над вопросом 

технического перевооружения с целью улучшения обслуживания своих заказчиков, 

оперативного обновления информационной базы, а также повышения качества 

оказываемых услуг. 
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ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ПРОГРЕССА В АПК 

 

Внедрение научно-технического прогресса в сельское хозяйство связано с 

разнообразием отрасли, которая развивается в разнообразных почвенно-

климатических условиях. Организация аграрного производства взаимосвязана с 

природными и экономическими условиями и предполагает принципы организации 

производства и использование экономических законов, учитывая законы природы. 

Агропромышленный комплекс – это сложная система, которая состоит из 

различных организационных и функциональных подсистем, а сам процесс 

производства в нем состоит из определённых этапов. Это и предопределяет 

многообразие факторов научно-технического прогресса, влияющих на процессы 

организации аграрного производства. 

Главной задачей АПК является сохранение и развитие научно-технического 

потенциала аграрной экономики и максимальная возможность использование её 

результатов для функционирования.  

К АПК можно отнести основные группы факторов научно-технического 

прогресса, такие как: биологические, технические, технологические, 

энергетические, экологические, экономические, социальные, правовые, 

организационные. Эти группы факторов содержат в себе множество различных 

направлений, среди которых на различных этапах развития аграрной экономики 

выделяют наиболее приоритетные для конкретного периода развития отрасли, 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышения ее 

качества и рентабельности. 

При развитии АПК происходит постепенный процесс организационного, 

технического, технологического и социально-экономического обновления на 

основе широкомасштабного использования достижений научно-технического 

прогресса. 

Действие перечисленных факторов научно-технического прогресса, 

содержащие самые различные его направления, должно происходить в комплексе и 

взаимосвязи. 
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VERTICAL MOVEMENT OF EARTH’S CRUST IN CARTOGRAPHIC 

MATERIALS 

 

One of the ways to research the vertical movement of the Earth's crust can be by 

aligning or georeferencing historical cartographic materials and comparing them with 

most recent cartographic materials. Comparing seashore, road networks, 

inland navigation development and even formation of lakes gives us information about 

how the vertical movement of the Earth's crust has tended to happen in different regions. 

For example, if in a specific place sea fallback is discovered, then, quite possible, in this 

exact place Earth’s surface is moving downwards. 

Results of the study indicates that in the territory of Republic of Latvia tendencies 

of Earth’s crust vertical movement isn’t occurring in one direction - in one place it rises, 

but in another sinks. The most marked identificator changes are definited around the 

coastal zone, which means that, in these areas, most clearly can judge about Earth’s crust 

vertical movement and its tendencies. Land surface rising can be observed in territories, 

in which coast accumulation is occurring. The most obvious rising of land surface can be 

seen around the areas of the great Ķemeri bog, lake Engure and around the lake of 

Liepāja. But in the opposite direction directed vertical movement tendencies are observed 

around a town of Pāvilosta – Ovišrags, Kolka – Mērsrags and from the estuary of river 

Daugava till town of Salacgrīva. 

The author considers a reliability of the study to be sufficiently high, because in 

research are used historical cartographic materials from the archives of the National 

Library of Latvia. Reliability can’t be considered to be extremely high, because in the 

process of georeferencing results can vary from the chosen ground control points.  

The significance of the study is associated with the tendencies, which were 

established in research, and its general importance in appropriate long-term spatial 

development of the republic of Latvia to ensure sustainable and rational use of territoties 

and other resources. Also to identify areas, where the risk of flooding is possible, and to 

plan appropriate protection and use of these territories. 
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Научний руководитель: старший преподаватель Зубко Е. Н. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ МОЛДОВЫ 

 

В настоящее время, в связи с быстрым ростом численности населения земли 

и ограниченность природных ресурсов, в результате сложных, нестабильных 

погодных явлений (засухи, наводнения, другие стихийные бедствия), глубокое 

знание сельскохозяйственной земельных отношений имеет важное значение. 

Судьба сельского хозяйства в значительной степени зависит от социальных, 

экономических и правовых аспектов. Эти аспекты в свою очередь создают новый 

комплекс земельных отношений. 

Неудовлетворительная ситуация в сельском хозяйстве – это результат 

отсутствия реальной концепции регулирования земельных отношений. В свою 

очередь нерегулируемые земельные отношения имеют прямое негативное 

воздействие на объект исследования. 

Методология регулирования земельных отношений в сельском хозяйстве 

включает в себя правильное применение во времени и пространстве комплекса 

конкретных принципов и методов, цель которых заключается в создании более 

благоприятных условий для развития области. 

В нынешних условиях развитии сельского хозяйства и экономики в целом 

основной акцент ставился на применение экономических механизмов 

регулирования (влияние) сельскохозяйственных земельных отношений, которые 

могут способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 

отрасли страны. Эта практика подтверждается всей политики Европейского Союза 

(ЕС) в этом направлении. Разумеется, уровень субсидирования сельского хозяйства 

Молдовы невозможно сравнить с ЕС. Тем не менее, тенденция роста фонда 

субсидирования для сельского хозяйства за последние годы сохраняется. Сегодня 

развитие сельского хозяйства не может рассматриваться отдельно от развития 

сельских территорий. Системный подход к регулированию земельных отношений в 

этом является обязательным. 

Основные цели, преследуемые в статье, состоят в демонстрации важной роли 

воздействия экономическими методами на сельскохозяйственных земельных 

отношениях, путем представления и анализа убедительных материалов. 
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Felicita K., undergraduate student of Environment and Civil Engineering Faculty  

Scientific adviser: d. o. s., professor Parsova V. 

Latvia University of Agriculture 

 

DIFFICULTIES OF REAL PROPERTY DIVISION: ENCUMBERENCES  

AND JOINT OWNERSHIP 

 

Investigation was chosen in real property “Sunisi” which is located on the Coast of 

Sunisu Lake in Latvia, Garkalne municipality in the village Sunisi (attachment1). 

Property is encumbered by water protective zone and tow-path. Total area of property is 4 

683 m2 and almost half of it is flooded (land under water), but the rest area is meadow. 

The real property has 15 co-owners – all of them, except one which is a legal 

person, are natural persons. Undivided shares owned by co-owners are:  

 each of 13 persons owns almost 20 m2;  

 one person owns almost 200 m2;  

 another person owns the rest which is equal to more than 4000 m2. 

Division of real property with joint-ownership can be done by submitting an 

application to local government with a request of division from one of the co-owner, but 

if land is located in a protected area or in a territory which has a specific legal status, land 

division can be restricted or even prohibited.  

If one of co-owners would like to divide particular property into actual shares, it 

is necessary to observe local government regulations of Garkalne municipality. In this 

case - Garkalne municipality spatial plan (designed for 2013-2024), has determined that, 

local government should give permission for dividing a real property into shares, in each 

case individually depending on the specifics of the territory. 

According to the Garkalne municipality spatial plan, division of property 

“Sunisi” into actual shares is not possible. So the co-owners must agree on property 

management by signing property management agreement and register it in Land Register 

(Land Book). 

 

 

УДК 332.3 

Бардахівський М., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., старший викладач Ступень О. І.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Перехід від планової до ринкової економіки зумовлює необхідність 

формування й розвитку ринку факторів виробництва. В аграрному секторі особливе 

значення має вирішення такого завдання як формування ринку земель. В Україні 

перші кроки в цьому напрямі було зроблено наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Проте 

нинішня ситуація в сільському господарстві не дозволяє говорити про розвинений 

земельний ринок. 
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Для досягнення розвинутого ринку земель бракує балансу щодо земельного 

законодавства та інших інститутів земельного обігу. Відносно розвинуте земельне 

законодавство вимагає адекватного рівня розвитку інфраструктури для 

забезпечення процесів ринкового обігу земель. На сьогодні земельні операції 

забезпечують кадастрові та майнові служби, органи юстиції, а також державні та 

приватні землевпорядні організації, агентства з оцінки землі та нерухомості, 

Укрдержреєстр, суди, різні страхові й кредитні установи. Функціонування всіх цих 

організацій часто невпорядковане та неузгоджене через погану координацію їх 

роботи, оскільки вони підпорядковані різним відомствам. Тому варто встановити 

оптимальний режим взаємодії всієї мережі спеціальних установ, агентств, 

організацій, наприклад, об’єднавши діяльності професійних учасників ринку 

земель, передавши її спеціальним асоціаціям оцінювачів, страховиків, 

землевпорядників та інших відповідних фахівців. Це допоможе усунути низку 

негативних наслідків опортуністичної поведінки суб’єктів земельних відносин та 

істотно знизити трансакційні витрати. 

Отже, виникнення ринку земель сільськогосподарського призначення є 

закономірним результатом їх приватизації, тобто переходу землі у приватну 

власність. Головною складовою цього ринку є сам ринковий механізм, який слугує 

способом взаємодії продавця й покупця, заснований на попиті, пропозиції й ціні. 

Ринок землі є одним із найбільш регульованих державою ринків, і особливу увагу 

приділяють землям сільськогосподарського призначення. Тож, поряд із ринковими 

регуляторами (попитом, пропозицією і ціною) вирішальний вплив мають інститути 

та організації, покликані обслуговувати й регулювати цей ринок. 

 

 

УДК 332.3  

Вовчко Л., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., в. о. професора Богіра М. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ КООПЕРАЦІЄЮ 

 

Розвиток сільськогосподарської кооперації – це засіб формування середнього 

класу в селі. Нині кооперативний рух серед дрібних і середніх виробників є одним 

із дієвих європейських інструментів сталого розвитку. Сьогодні кооперація дрібних 

і середніх сільськогосподарських виробників є головним рушієм розвитку села, 

його порятунком. Саме кооперативні формування розглядають як інструмент 

залучення виробленої фермерськими та селянськими господарствами продукції в 

маркетинговий ланцюг, підвищення доданої вартості продукції покращанням 

первинної обробки та зберігання, а також підвищенням безпечності та якості 

сільськогосподарської продукції. 

Отже, кооперативний рух у селі сприятиме розвитку інфраструктури 

аграрного ринку, позитивно вплине на цінові коливання продовольчого ринку й 
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створюватиме прозору, без посередників, мережу заготівлі та збуту 

сільськогосподарської продукції. Розвиток вітчизняної сільськогосподарської 

обслуговувальної кооперації також сприятиме створенню якісно нових відносин 

між сільськогосподарськими товаровиробниками, об'єднанню їх зусиль для 

вирішення економічних проблем, покращанню добробуту селян. Однак водночас 

сільськогосподарська обслуговувальна кооперація як складова аграрного сектору є 

складною соціально-економічною проблемою, яка потребує докладання значних 

зусиль на всіх рівнях управління. 

 

 

УДК 332.3 

Шабатура К., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Солярчук Ю. Д.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

 

Організація науково обґрунтованого сільськогосподарського 

землекористування є однією з визначальних передумов гармонізації відносин у 

тріаді «Соціум-Довкілля-Господарювання» та подальшого збалансованого розвитку 

нашого суспільства на цій основі. Адже саме недосконалість системи 

землекористування, що склалася в сільському господарстві за роки здійснення 

земельної реформи в Україні, основні недоліки в системі використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення не ліквідовано, а ще більше 

загострилися, як відзначають науковці Л. Я. Новаковський, В. С. Добряк та інші. 

Сьогодні необхідно розробити нові теоретичні концепції та практичні 

підходи до оптимізації сільськогосподарського землекористування, а саме 

адаптивного ландшафтного землеробства, оскільки базисним блоком є 

ґрунтозахисний комплекс, перед яким ставляться завдання в кожному конкретному 

випадку досягти найбільшої ефективності в родючості ґрунтів за оптимальних 

затрат праці й матеріальних засобів, і забезпечити при цьому найвищу 

продуктивність агроценозу. Тому впровадження цієї концепції у практику 

сільськогосподарського виробництва є центральною ланкою і основним напрямом 

екологізації всієї системи сільськогосподарського землекористування. 

Практична реалізація екологізації сільськогосподарського землекористування 

вимагає: 

- науково-методичного, інформаційно-технічного забезпечення; 

- модернізації процесу підготовки, перепідготовки та підвищення фахової 

підготовки землевпорядних кадрів; 

- вдосконалення нормативно-правового забезпечення землевпорядного 

процесу; 

- максимального залучення сучасних досягнень науково-технічного 

прогресу в практику землевпорядного виробництва; 
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- методичне забезпечення наукової організації праці, оптимізації та 

обґрунтування механізмів і розмірів оплати науково-дослідних і проектно-

вишукувальних робіт у землевпорядному виробництві. 

 

 

УДК 352.071 

Лісковецький Ю., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Смолярчук М. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

РЕФОРМИ 

 

Система державного управління в Україні загалом залишається 

неефективною. Вона поєднує успадковані від радянської доби та нові інститути, 

сформовані в період незалежності. Ця система є внутрішньо суперечливою, 

недовершеною та відірваною від людей, унаслідок чого державне управління 

гальмує проведення соціально-економічних і політичних реформ. Управлінська 

система перехідного періоду залишається однією з перепон на шляху до 

економічного зростання нашої країни.  

Погляди на сутність, зміст і шляхи здійснення адміністративної реформи не 

завжди можна вважати обґрунтованими та виправданими, бо часто визначаються не 

об’єктивністю, а належністю їхніх носіїв до певної гілки влади чи політичного 

угруповання. Частина з них має консервативні погляди, інші – занадто радикальні 

або ж відверто пропагують надмірну політизацію виконавчої влади. Не сприяла 

вирішенню цих проблем, а також виробленню ідеології реформи виконавчої влади, 

низка указів Президента України: «Про Державну комісію з проведення в Україні 

адміністративної реформи» від 29 серпня 1997 року; «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 

1998 року та ін. Вони передбачали здійснення заходів щодо «забезпечення 

реформування системи державного управління в Україні, створення умов для 

розбудови демократичної, соціальної, правової держави, утвердження та 

забезпечення прав людини та громадянина». 

Верховна Рада України у 2015 році затвердила модель повітового устрою 

України, де передбачено створення 129 повітів на всій території України, а також 

близько 1,5 тисяч громад.  

Виконання завдань адміністративної реформи має ґрунтуватися на принципах 

і стандартах соціальної правової держави, а також на визначених у Конституції 

України засадах структури та діяльності виконавчої влади. Етапи та зміст 

адміністративної реформи повинні привести до утвердження правового й 

соціального аспектів держави в законодавстві та всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. 
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УДК 332.3 

Нестерук Н., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., в. о. професора Богіра М. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЗА ФОРМУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ 

 

Зміна суспільних відносин в Україні зумовлює необхідність удосконалення 

територіальної організації суспільства. Це може бути здійснено тільки за умови 

зміни адміністративно-територіального устрою України, приведення його до норм 

Європейської Хартії про місцеве самоврядування (ратифікована Верховною Радою 

України) та європейської практики адміністративно-територіальної організації 

держав. 

Територіальна громада – первинний колективний суб’єкт місцевого 

самоврядування, що має право й реалізує здатність на самодіяльність через 

реалізацію наданої компетенції щодо самостійного вирішення питань місцевого 

значення на підставі власної матеріально-фінансової бази, на самоорганізацію за 

допомогою форм безпосередньої та представницької демократії та на 

саморегулювання прийняттям локальних нормативно-правових актів у межах 

Конституції і законів України. 

Створення територіальних громад надає можливість збирати податки на місці 

і через свої місцеві органи ними розпоряджатися. Рада територіальної громади, 

куди ввійдуть представники всіх населених пунктів, отримає і фінанси, і 

повноваження, і відповідальність перед громадою.  

Сьогодні суспільство починає усвідомлювати, що стан економічного 

розвитку країни безпосередньо залежить від можливості та зацікавленості громад 

займатися місцевим розвитком у своїй території. Територіальні громади мають 

перетворитися з об’єкта управління на суб’єкт управління і самостійно формувати 

свою спроможність. 

 

 

УДК 332.3 

Романчук О., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: д. е. н., професор Сохнич А. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 

Ефективне використання та охорона земельних ресурсів є одним із 

визначальних чинників економічного розвитку та екологічної безпеки держави, а 

оптимізація використання та охорони земельних ресурсів в екологічному, 

економічному і соціальному аспектах є основою формування сприятливого 

територіального середовища та збереження властивостей природних ландшафтів. 
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Cьогодні через відсутність раціоналізму у розвитку економіки країни, та 

хронічне нехтування законів, науковцям залишається тільки спостерігати спонтанні 

й нелогічні наслідки безсистемного землекористування. 

Сам зміст раціональності використання земель трактують здебільшого 

неоднозначно. Найбільшою мірою він відповідає суті поняття, яке охоплює 

передусім екологічні й економічні особливості виробництва продукції 

землеробства. У такому контексті раціональним використанням земельних угідь 

можна вважати використання, у процесі якого досягається науково обґрунтований 

економічний ефект для суспільства і забезпечується поліпшення навколишнього 

середовища та землі як одного з його основних компонентів. 

Цього важко досягти у світі наростаючої конкуренції, за зростання таких 

нинішніх показників успішної економічної діяльності як продуктивність і 

прибуток. Водночас перехід до „інформаційного суспільства” – економіки 

нематеріальних потоків фінансів, інформації, зображень, повідомлень, 

інтелектуальної власності, – приводить до так званої дематеріалізації господарської 

діяльності: вже тепер обсяги фінансових угод перевищують обсяги торгівлі 

матеріальними товарами у сім разів. Новою економікою керують не тільки брак 

матеріальних (і природних) ресурсів, а дедалі більше багатство ресурсів інформації 

та знань. Питома енергоємність господарської діяльності знижується, хоча загальне 

енергоспоживання наразі зростає 

Найдоступніший і найефективніший шлях вирішення цього завдання в 

Україні – оптимізація землекористування, в першу чергу сільськогосподарського, 

яке нині охоплює більшу частку земельного фонду. 

 

 

УДК 332.3 

Корденко Н., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Костишин О. О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Рекреація у перекладі з латини означає «відновлення», «відтворення». У 

науковому обігу це слово істотно звузило свою первісну семантику і тепер 

уживається як синонім відпочинку, відновлення життєвих сил і працездатності 

людини, забезпечення її оздоровчих, пізнавальних, культурно-розважальних 

потреб. Відповідно до цього, ст. 50 Земельного кодексу визначає землі 

рекреаційного призначення як землі, використовувані для організації відпочинку 

населення, туризму і проведення спортивних заходів. Україна має величезний 

рекреаційний потенціал: загальна площа природних рекреаційних ландшафтів 

становить 9,4 млн га (15,5 % території країни), а їхня одночасна рекреаційна 

ємність – майже 50 млн чоловік. Водночас площа земель рекреаційного 

призначення становить лише 106,9 тис. га, а це 0,18 % земельного фонду України.  
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Україна має значний природно-ресурсний потенціал, причому частка 

рекреаційних ресурсів є досить вагомою. Вони відіграють дедалі важливішу роль у 

житті суспільства, особливо за теперішніх умов – поступового скорочення 

фізичних і збільшення розумових та нервово-психічних затрат праці в міру 

зростання її складності й напруженості. За таких умов процес відновлення робочої 

сили може бути забезпечений через споживання рекреаційних ресурсів передусім 

послуг сфери відпочинку та оздоровлення. Водночас важливою проблемою 

загальнодержавного рівня залишається розробка наукових засад мінімізації впливів 

на рекреаційне природокористування, пов’язані з нецільовим використанням 

рекреаційних територій, втратою рекреаційних властивостей земель внаслідок 

забруднення чи погіршення їх якості тощо. 

Принципово важливим завданням стає надання спеціального статусу 

особливо цінним землям рекреаційного призначення – територіям, на яких 

розміщені невідновлювані природні рекреаційні ресурси, унікальні у 

географічному, історичному, етнографічному й культурному аспектах території. 

Пріоритетним завданням має бути надання спеціального статусу особливо цінним 

землям рекреаційного призначення. 

 

 

УДК 528.003 

Боднар А., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Дуб Л. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТОПОГРАФІЯ І ОСНОВИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ 

 

Топографія – науково-технічна дисципліна, що вивчає географічну та 

геометричну місцевість із подальшим створенням та уточненням топографічних 

карт на основі аеро- та космічних фотознімків. 

Орієнтування на місцевості – це визначення свого місцеперебування відносно 

сторін горизонту та місцевих предметів, точне дотримання вказаного або обраного 

напрямку руху. 

Сутність орієнтування полягає в розпізнанні місцевості за її характерними 

ознаками й орієнтирами, визначенні свого місцезнаходження і необхідних об’єктів 

відносно сторін горизонту, місцевих предметів (орієнтирів), а також у знаходженні 

і визначенні потрібного напрямку руху. 

Для того щоб орієнтуватися на місцевості без карти, треба вміти: знаходити 

напрями за сторонами горизонту; визначати напрями (азимути); вибирати 

орієнтири; вимірювати відстані до місцевих предметів. 

Орієнтири поділяють на площинні, лінійні й точкові. 

Площинні орієнтири − населені пункти, ліси, гаї, озера, болота й інші 

об’єкти, які займають великі площі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
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Лінійні орієнтири − це місцеві предмети і форми рельєфу з великою 

протяжністю за невеликої їхньої ширини (дороги, річки, канали, лінії електромереж 

тощо), що використовуються, як правило, для дотримання напрямку руху. 

Точкові орієнтири − будови баштового типу, заводські та фабричні труби, 

церкви, ретранслятори, мости, перехрестя доріг, ями, кар’єри та інші місцеві 

об’єкти, які займають значну площу, використовуються для точного визначення 

свого місцезнаходження і напрямку руху. 

Напрями за сторонами горизонту взаємопов’язані між собою. Тому, якщо 

відомий хоча б один з них, наприклад, на північ, то у протилежному напрямі буде 

південь, праворуч − схід, а ліворуч − захід. 

Орієнтуватися на місцевості − означає вміти знайти своє місцезнаходження 

і напрям руху щодо сторін горизонту. Орієнтування складається з трьох основних 

дій: а) впізнання місцевості за орієнтирами; б) визначення сторін горизонту; 

в) визначення точки свого місцезнаходження та напрямки руху до виходу на 

орієнтир. 

 

 

УДК 528.2 

Шелест О., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Андрушенко В. Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ  

СУЧАСНИХ НІВЕЛІРІВ 

 

Поглиблення знань геодезичних приладів важливе завдання підвищення 

професійної освіченості та якості підготовки спеціаліста-геодезиста. Геодезичні 

прилади в їхньому постійному розвитку враховують вимоги геодезії до точності та 

продуктивності польових умов виконання робіт. У свою чергу геодезія під час 

розроблення та вибору методів вимірювань, проектування та організації робіт 

зважає на можливості приладів. 

Щоб опанувати методи експлуатації сучасних складних геодезичних 

приладів, майбутній спеціаліст-геодезист насамперед має засвоїти основи 

приладознавства, тобто мати знання з геометричної оптики й оптичних систем 

приладів, знати конструкцію та принцип роботи рівнів, компенсаторів нахилу і 

осьових систем, уміти відлічувати у будь-якому оптичному й електронному 

приладі. 

Геодезичні прилади мають у своєму складі досконалі оптичні системи, теорія 

яких ґрунтується на використанні різноманітних властивостей світла. Для 

вимірювання перевищень у геодезії застосовують переважно геометричне, 

тригонометричне, барометричне нівелювання і гідронівелювання. 

Цифрові нівеліри дають змогу виконувати ті самі роботи, що й оптичні 

нівеліри. Їх особливістю є наявність електронного датчика, що дає змогу з високою 

точністю знімати відліки зі спеціальної штрих-кодової рейки. Оператору достатньо 
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навести прилад на рейку, сфокусувати зображення й натиснути кнопку. Прилад 

виконує самостійно зняття відліку по рейці й вимірювання відстані до неї, що 

відображується на екрані. 

За результатами аналізу типів нівелірів і нівелірних рейок, їх метрологічних 

характеристик і областей використання обирають нівелір і нівелірну рейку для 

інженерно-геодезичного забезпечення конкретного будівельно-монтажного 

виробництва або виконання розвідок. 

 
 
УДК 528.44:528.3 

Шляхта Г., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. т. н., доцент Поляковська Л. Л. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ GPS-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КАДАСТРОВОГО 

ЗНІМАННЯ ВЕЛИКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

За допомогою GPS-технології зручно створювати геодезичну основу для її 

подальшого згущення за топографічного і кадастрового знімання. При цьому не 

потрібно знаходити пункти державної геодезичної основи, які часто бувають у 

поганому стані або знищені. На сьогодні державні геодезичні мережі точності 

нижче 2-го класу не поновлювалися й багато пунктів знищено. 

Геодезичну основу на досить великих територіях завжди виконували за 

допомогою локальних мереж тріангуляції. У наш час створювати таку основу 

методом тріангуляції нераціонально. 

Завдяки розвитку GNSS-технологій можна швидко і з високою точністю 

створювати геодезичну основу для побудови знімальних мереж за кадастрового 

знімання та вирішення різноманітних інженерних задач. Водночас на забудованій 

території зручніше застосовувати тахеометрію. Оскільки координати вихідних 

пунктів визначені від референцного (базового) пункту тільки радіально, перед 

прокладанням полігонометричних ходів необхідно виконати їх взаємне 

врівноваження. Інакше в нев’язках полігонометричних ходів будуть похибки 

неузгодженості координат вихідних пунктів. 

Поєднання технології GHS і полігонометрії на забудованій території – 

оправдано й ефективно, − адже можна досягнути точності визначення координат 

межових знаків і кутів будівель відповідно 5 і близько 10 см. 
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УДК 330:528.9 

Кохан Н., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Ващенко В. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ СІТКИ НИТОК ТЕОДОЛІТА 

 

Вимірювання кутів супроводжується похибками: приладовими, власне 

вимірювання кута, візування і відлічування, центрування приладу, центрування 

візирних пристосувань, та обумовлених зовнішнім середовищем. Під час 

досліджень і перевірки технічних теодолітів вивчають такі питання: 

1) перевірка перпендикулярності осі циліндричного рівня на алідаді 

горизонтального круга до основної осі теодоліта; 

2) перевірка перпендикулярності осі обертання труби до основної осі 

теодоліта; 

3) перевірка перпендикулярності візирної осі до осі обертання труби; 

4) перевірка місця нуля (М0), місця зеніту (МZ) вертикального круга 

теодоліта; 

5) перевірка положення сітки ниток. 

Ми пропонуємо спосіб комплексного (одночасного) юстування сітки ниток 

під час виконання перевірок приладу. Для цього пропонується візування зорової 

труби на спеціальну марку з координатною сіткою. Зручно використовувати при 

цьому лінійний базис. 

Установивши теодоліт і марку, переконуються в чіткому виконанні основної 

геометричної умови – перпендикулярності осі рівня за алідади горизонтального 

круга до основної осі теодоліта. 

Відліки горизонтального і вертикального кругів встановлюють 0º при одному 

положенні вертикального круга або 180º за другого положення круга. З 

координатної сітки знімають відліки місця розташування центра сітки ниток. 

Середні значення Х і Y, очевидно, і будуть відповідати правильному розташуванню 

центра сітки ниток. Вертикальними і горизонтальними виправними гвинтами 

установлюють центр сітки ниток на обчислені середні значення. 

Правильність положення сітки ниток можна перевірити також за допомогою 

координатної сітки або відомими способами. Спосіб перевірено на десяти приладах 

різних марок. Результати позитивні. 
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УДК 811.111.752.27 

Марусяк І., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: к. е. н., доцент Колодій П. П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗМІНА МЕЖ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ТА ПРОБЛЕМИ ГЕОДЕЗИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

У земельному фонді Україні найскладнішою категорією земель є землі 

населених пунктів. 

Особливістю цільового використання земель населених пунктів є 

забезпечення різноманітних потреб суб’єктів земельних відносин. Територіальний 

та архітектурно-планувальний розвиток населених пунктів регулюється різними 

правовими актами. Однак виникають питання щодо зміни меж населеного пункту. 

У правовому секторі вони регулюються Земельним кодексом України. Також 

відомо, що основним документом щодо використання території населеного пункту 

є генеральний план. Якщо у правовому полі чітко визначено, хто ініціює питання 

зміни меж населеного пункту (розглядає це питання; затверджує його; виділяє 

кошти), то в геодезичному забезпеченні  зміни меж є суттєві недоліки. 

Згідно зі Земельною Реформою, в Україні передбачалося виконання великої 

кількості земельно-кадастрових заходів. Як результат, ми отримали Публічну 

кадастрову карту України, де можемо переглянути: перебування земельної ділянки, 

перевірку меж, перевірку її конфігурації та кадастрового номера. Однак тут 

виникає велика кількість розбіжностей між картою та реальним станом. 

Тому в сучасних умовах питання зміни меж населеного пункту, а особливо 

питання його геодезичного забезпечення, є дуже болючим в Україні, проте 

перспективним. Оскільки в майбутньому забезпечення житловою площею в Україні 

повинно подвоїтися, тобто наблизитися до європейського рівня, потрібно 

насамперед вирішити такі проблеми: 

1. Підвищення вимог до геодезичних зйомок та їх точності. 

2. Застосовування новітніх геодезичних приладів та сучасного програмного 

забезпечення за їх обробки. 

3.  Підвищення професійних здібностей працівників. 

4. Повний перехід до системи координат «УСК 200». 
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УДК 528.3:551.5 

Щур Ю., Костишин Ю., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н. Рій І. Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ 

“ВПЕРЕД-НАЗАД”  

 

На сьогодні нівелювання горизонтальним променем залишається одним із 

найточніших методів визначення перевищень. Із появою цифрових нівелірів 

похибки відлічування інструментальні й особисті похибки спостерігачів зводяться 

до дуже малих величин або повністю виключаються. Вертикальна рефракція та 

нестабільність горизонтальності променя нівелювання найбільше впливають на 

точність високоточного геометричного нівелювання. 

На виконання високоточного нівелювання інструкція накладає жорсткі 

обмеження (атмосферні умови й періоди доби, за яких дозволено виконувати 

вимірювання, висота візирного променя над земною поверхнею, довжини та 

нерівність плечей нівелювання, чітке дотримання методики нівелювання – по двох 

парах костилів і виконання нівелювання у зворотному напрямі).  

У 2013 році на експериментальному полігоні Львівського національного 

аграрного університету виконані порівняльні дослідження способів геометричного 

нівелювання “зі середини” і “вперед-назад”. Прокладені три нівелірні ходи між 

пунктами PG29-PG25, PG25-PG54, PG54-PG29 у прямому і зворотному напрямках, 

що утворили зімкнутий полігон. Для нівелювання використовували електронний 

нівелір DiNi 22 і комплект кодових складуваних рейок, а застосовували методику і 

допуски інструкції для нівелювання III класу.  

Експериментальні дослідження показали, що способи геометричного 

нівелювання “вперед-назад” і нівелювання “із середини” − приблизно однакової 

точності. Спосіб “вперед-назад” значно спрощує процес нівелювання за рахунок 

встановлення лінії нівелювання (плеча), дає змогу контролювати положення 

променя візування нівеліра обчисленням значення сумарного кута не 

горизонтальності ε" (рекомендується для цифрових нівелірів). Для зменшення 

впливу перефокусування зорової труби нівеліра у процесі нівелювання способом 

“вперед-назад” пропонується починати нівелювання на наступній станції з плеча, 

на якому завершили нівелювання на попередній станції. 
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УДК 6.080101  

Сиротюк Р., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Віват А. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КООРДИНАТНИЙ МЕТОД ТОЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ 

ОБ’ЄКТА З ЛІТАЮЧОЇ ПЛАТФОРМИ 

 

Визначення положення точки у просторі є одним із основних завдань геодезії 

та навігації. Уже друге десятиріччя найпоширенішим визначенням просторових 

координат (X,Y,Z) точок простору є методи GNSS (Global Navigation Satellite 

Systems), які використовують штучні супутники Землі як вихідні геодезичні 

пункти. Встановивши GNSS-приймач у довільну точку простору за лічені хвилини 

(технологія Post processing) чи секунди часу (технологія Real Time Kinematic), 

визначають просторові координати точок із точністю 0,010 м. Із різних причин 

встановити приймач у точку, координати якої необхідно визначити, 

проблематично. Саме заборона доступу до точок місцевості, спричинена 

військовими діями на сході України, зумовила опрацювання геодезичного методу 

визначення точного положення об’єкта з літаючої платформи (ЛП). 

Метод визначення точного положення недоступної точки (НТ) базується на 

принципі супутникової геодезії із використанням ЛП та лазерного віддалеміра. 

Просторові координати ЛП визначаються супутниковим методом, з якої 

виміряються віддалі до НТ. Для визначення положення нерухомої НТ необхідно 

знати координати однієї ЛП у три моменти часу та віддалі до НТ у ці ж моменти 

часу. Маючи три ЛП, за цією методикою можна оперативно визначати координати 

рухомої НТ. Основна ідея методу полягає в тому, що ЛП не потрібно відправляти 

на заборонену територію, а підіймати на певну висоту над своєю. 

Апробація методу виконана на еталонному базисі другого розряду з 

використанням лазерного віддалеміра електронного тахеометра LeicaTCR405 Ultra. 

Пункти базиса Т1, Т3, Т13, координати яких відомі у просторовій системі 

координат з точністю 0,010 м, приймають як вихідні у три моменти часу для ЛП. 

Використовують запропоновані нами формули і обчислюють положення НТ.  

Точність у визначенні положення НТ становить 0,020 м. 
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УДК 332.61 

Сеник М., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Бочко О. І. 
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ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ЗА ДОПОМОГОЮ GPS 

 

За допомогою глобальних систем позиціонування (GPS) одержують значно 

точнішу земельно-кадастрову інформацію, ніж традиційними способами. Система 

містить два приймачі: один – пересувний, другий слугує базовою станцією на певну 

територію, після зйомок якої пересувається на іншу базову територію. 

Сучасна техніка вимірювань місцевості дає змогу визначати ситуаційні точки 

з високою точністю. Проте в разі оцінки точності за абсолютною похибкою, з 

урахуванням похибки визначення пунктів основи, ключове значення може мати 

точність положення пунктів геодезичної мережі й коректність її геометричної 

конструкції. Оцінка точності абсолютної похибки аналітичного обчислення площі 

також повинна враховувати точність геодезичної основи, подібно, як у разі оцінки 

абсолютної точності кадастрової карти. У разі розгляду відносної точності 

закладена безпохибковість пунктів геодезичної основи. У межах вимірювань 

місцевості це означатиме вимірювання, здійснене в локальному встановленні 

приладу, або дворазові вимірювання з використанням ідентичних пунктів основи. 

Уже в перші роки цивільних застосувань системи GPS виявилася перевага 

визначення площ на основі вимірювань GPS: наприклад, використання вимірів GPS 

для нагляду і менеджменту землеробських оброблень, у кадастрі нерухомості, в 

системі інформації про територію. 

У роботі зі GPS-системою координати визначаються в геоцентричній системі, 

початок її збігається з центром мас землі. Отримують значення трьох координат Х, 

Y, Z для визначення яких мають бути відомі координати супутників і відстань від 

точки стояння до супутника. Мінімальна необхідна кількість супутників для 

визначення координат точки − 4. 

Роботу можна виконувати в будь-яку погоду вдень і вночі. Сучасні апаратури 

дають змогу визначити координати об'єктів на землі зі сантиметровою і навіть 

міліметровою точністю. 

Найширше використовують дві відносних технології GPS-вимірювання: 

статичну та кінематичну. 
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УДК 528.3:551.5 

Занчук О., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Віват А. Й. 
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ОДНОЗНАЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ У СИСТЕМІ 63 РОКУ 

 

У роботі проведено аналіз наявних систем координат України. Встановлено, 

що на нашій території використовують п’ять систем координат: 

 - ETRS-89 на основі еліпсоїда WGS-84 та проекція Меркатора; 

- СК-42 на основі еліпсоїда Красовського та проекція Меркатора; 

- СК-63 на основі еліпсоїда Красовського та проекція Меркатора; 

- УСК-2000 на основі еліпсоїда Красовського та проекція Меркатора; 

- Місцева, плоска та проекція Меркатора, Зольнера тощо. 

Супутникові технології визначення координат, такі як GPS, ГЛОНАС, дали 

змогу порівняти й визначити недосконалість місцевих та СК-42/СК-63 систем 

координат.  

Отже, європейська система координат ETRS-89 та українська СК-2000 

однозначно визначена для всієї території України з точністю 0,020 м, чого не 

скажеш про інші, точність яких наведено на рис. 1 і яка сягає до 3 м. 

Перехід від точної ETRS-89 до СК-63 виконують за 7 параметрами Гельмерта 

та 4 параметрами проекції. Ми встановили, що параметри проекції однозначні для 

всієї території України, отже, неоднозначність слід шукати у 7 параметрах 

Гельмерта. Ми визначили параметри Гельмерта за координатами перманентних 

станцій України (рис. 2) і запропонували для використання всім організаціям, які 

працюють у СК-63.  

 
 

 Рис. 1. Карта точності системи 

координат 42 та 63 року 

Рис. 2. Перманентні станції України та 

зони СК-63 
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УДК 504.064.3 

Ковч Ю., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Хлян Я. В. 
Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАДАЧАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

Геоінформаційні системи є практично-цільовим продуктом геоінформатики, 

організаційно-технологічним середовищем активізації геоінформаційних ресурсів 

локальних територій, регіонів, країн і світузагалом. ГІС розглядають як сукупність 

засобів інформаційних технологій для збору геопросторових даних, створення і 

використання цифрових моделей геосистеми із застосуванням усього арсеналу 

методів і засобів комп’ютерної обробки та візуалізації інформації, формалізації та 

накопичення знань.  

Під час оновлення карт наносять лише зміни контурів елементів, а за 

складання карт необхідно визначити точне положення цих елементів. Тому для 

складання карт необхідно мати космічні знімки високої якості. Знімки широко 

використовують для оновлення геологічних, геоморфологічних, гідрологічних, 

океанологічних, метеорологічних, геоботанічних, ґрунтових, ландшафтних карт. 

Використання космічних знімків за складання тематичних карт сприяє збільшенню 

детальності карти і викресленню контурів. 

Важливо відзначити, що використання космічних знімків, у сполученні з 

польовими дослідженнями, дає змогу оперативно оновляти різноманітні серії 

державних карт, у тому числі карти лісової таксації, карти ґрунтів, геоботанічні 

карти. 

Технологія ГІС автоматизує процедуру аналізу і прогнозу. Її застосовують 

практично в усіх сферах людської діяльності – чи то аналізу таких глобальних 

проблем як перенаселення, забруднення території, скорочення лісових угідь, 

природні катастрофи, чи то розв’язування окремих задач, таких як пошук 

найкращого маршруту між пунктами, підбір оптимального розташування нового 

офісу, пошук будинку за адресою, прокладення трубопроводу на місцевості, 

різноманітні муніципальні задачі. 

 
 
УДК 528.48:004.4:528.9 

Сайчук Ю., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Біда О. Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В КАРТОГРАФІЇ 

 

Геоінформаційне картографування, що є сучасним станом розвитку 

картографії, характеризується доцільністю використання лише найсучаснішого 
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програмного забезпечення, яке, з технічного боку, є основою його проведення та 

забезпечує найкращі результати для автоматизованого створення і використання 

картографічних моделей. 

Картографування нині входить у нову еру – споживацьке картографування. 

Усі перспективи розвитку ГІС як основного інструмента картографування 

спрямовані на задоволення все нових та нових потреб сучасної людини, при цьому 

заохочуючи її стати частиною цього процесу. 

Новітніми тенденціями розвитку ГІС-технологій є: впровадження «хмарних» 

сервісів, пошук нових сфер застосування – ГІС-приміщень, та використання ГІС 

для картографування змін об’єктів і процесів у реальному часі. 

Перед спеціалістом-картографом відкривається широка перспектива для 

реалізації: науковця для аналізу геопросторової інформації; оператора ГІС, що 

досконало володіє сучасними інструментами і спроможний створювати 

картографічний продукт високої якості; розробника ГІС та програм, що базуються 

на них, який глибше тямить у принципах роботи з просторовою інформацією та 

спроможний передбачити потреби користувача ГІС. 

Водночас уже зараз відчувається залежність розробників ГІС-пакетів від 

теоретико-методологічних розробок у конкретно-наукових галузях знань, якими 

вони в період бурхливого розвитку інформаційних технологій необмежено 

користувалися. Технологія стає не так науковою парадигмою, як ефективним 

засобом реалізації програм конкретних наукових досліджень. Технологічні 

можливості ГІС залишаються реальним шансом пристосування до потреб ГІС-

пакетів різних геозображень та інших видів інформації й поповнення 

інтелектуального інструментарію збору геоінформації для потреб її просторового 

подання у зрозумілій для користувача формі. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ГІС НА ВИРОБНИЦТВІ 

 

Останніми роками обсяг землевпорядної та кадастрової інформації суттєво 

зріс. Проте відсутність належної уваги, фінансування та відповідних методик 

призвела до того, що стан великомасштабних матеріалів вкрай незадовільний, їх 

поновлення та корегування на загальнодержавному рівні практично не проводили. 

Тому проблема оновлення й інтеграції векторних та растрових даних на сьогодні 

постала в країні надзвичайно гостро. Геоінформаційні системи нині стали звичним 

інструментом, який допомагає вирішувати завдання з поновлення, удосконалення 

та корегування планово-картографічних матеріалів. Вони успішно працюють у 

таких галузях як автоматичне картографування й управління ресурсами. Проте аж 

ніяк не всі ГІС можуть забезпечити обробку і залучення до системи різнорідної за 
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характером та джерелом створення інформації. Необхідна підтримка додаткових 

функцій, пов’язаних із типом подання картографічної інформації, з технологічними 

розрахунками та залученням до геоінформаційної системи технічної документації. 

Для успішного вирішення цих завдань, на нашу думку, необхідне програмне 

забезпечення, що дає змогу на основі ГІС створити єдине інформаційне 

середовище, яке охоплює як стандартні функції ГІС, так і технологічні, пов’язані зі 

сучасними методами отримання даних (GPS) та їх представлення. Ці завдання 

сьогодні успішно виконують програмні продукти AutoCad, ArcGIS, Digitals, які 

дають змогу реалізувати комплексний підхід до оновлення планово-картографічних 

матеріалів з високим ступенем автоматизації графічних робіт, накопичення та 

систематизації інформації у вигляді баз даних, схем та карт, ефективного 

збереження та пошуку інформації у вигляді електронних архівів. 

Отже, зрозуміло, що актуальність розвитку і впровадження ГІС є важливим 

процесом. 
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WYKORZYSTANIE METODY FOTOGRAFII LOTNICZEJ DO TWORZENIA 

MAP I PLANÓW 

 

W chwili obecnej aktualnym problemem jest wykorzystanie metody fotografii 

lotniczej do tworzenia map i planów dla potrzeb katastru i zarządzania gruntami. 

Podstawą tworzenia planów i map są ortofotomapy. Ortofotomapa - to jest fotograficzny 

plan terenu na dokładnej podstawie geodezyjnej, nabytej w drodze wykonania zdjęć 

lotniczych lub satelitarnych. 

Do uzyskania planu badanego terytorium zostały wykorzystane ortofotomapy, 

które zostały stworzone w drodze wykonania zdjęć za pomocą cyfrowego aparatu 

fotograficznego Ultra Camx, skala zdjęć 1:25000. 

Do pomiarów i uzyskania współrzędnych punktów terenu, zastosowano cyfrową 

stację fotogrametryczną (CSF) „Delta", która zapewnia przebieg całego procesu 

przetwarzania, począwszy z triangulacji, wyrównania i do wydawania gotowych map, 

ortofotokart i ortofotomap. Rdzeń kartograficzny «Digitals» pozwala na otrzymanie 

ortofotomap oraz na stworzenie na ich podstawie map katastralnych. Obecnie zdjęcia 

satelitarne są powszechnie używane do tworzenia tematycznych i przeglądowych map, do 

eksploracji zasobów naturalnych, monitorowania klęsk żywiołowych i oceny ich skutków 

i etc. Wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne mogą służyć jako ważne źródło 

informacji dla tworzenia i aktualizacji map. 

Pod czas badań wykorzystywano darmowy program Google Earth oraz 

programowy kompleks «Digitals». Google Earth to program, który został opracowany 

przez Google w celu wyświetlania trójwymiarowego modelu Ziemi. Na podstawie 
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analizy dokładności wyświetlania w katastralnych planach i mapach poszczególnych 

elementów technogennych, stworzonych za pomocą zdjęć naziemnych, 

aerofotogrametrycznych oraz satelitarnych, ustalono, że w celu przeprowadzenia 

katastralnej inwentaryzacji takich gruntów sensownym rozwiązaniem jest wykorzystanie 

zdjęć satelitarnych oraz ortofotomap. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że 

nowoczesne systemy służące do wykonania zdjęć satelitarnych spełniają wymagania co 

do dokładności budowy katastralnych inwentaryzacyjnych oraz glebowych map w skali 

1:10000, i ortofotomapy mogą być używane do tworzenia katastralnych planów 

uszkodzonych terytoriów w Ml: 5000. 

 

 

УДК 72.012.27:811.111 

Глушій Ю., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: старший викладач Бондарчук Л. Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

FROM THE HISTORY OF SKYSCRAPERS 

 

The history of skyscraper falls into four significant phases, or styles: functional, 

eclectic, modern, and postmodern. The early, or functional, skyscraper was an economic 

phenomenon; business was the engine that drove innovation. The patron was the 

investment banker and the muse was cost-efficiency; architecture was the servant of 

engineering, and design was tied to the bottom line. These buildings are as handsome as 

they are utilitarian. They have a clarity and strength that gives them remarkable 

expressive power. 

The second, or eclectic, phase produced some of the skyscraper’s most remarkable 

monuments. Raids on the past ranged from banal to brilliant: the Gothic reached for the 

heavens as never before; mega-Greek temples and neo-Italian campanili, stretch-

Renaissance palazzo and zoom-chateaux were adapted with ingenuity and skill, bringing 

occasional real beauty to the twentieth-century city. 

The modernists endorsed sweeping revolution in everything from art to the human 

condition; the modern skyscraper was seen as a creative challenge requiring an original 

response to technological and cultural change. This yielded a stringent structural aesthetic 

of deceptive simplicity capable of a suave and distinctive elegance. 

The postmodern skyscraper is a building of overwhelming scale and impact. The 

loosening of modernist of modernist strictures and the exploration of the tall building’s 

inherent power and drama offer greater options than ever before. History, respectable 

again, is being mined   nostalgia, novelty, and innuendo. At best, These buildings flirt 

with the new frontiers; at worst, they offer a monumentally frivolous dead end. 

The skyscraper was a response to the growth of cities and business and the 

concentration of commercial activities housing many people on increasingly congested 

and expensive urban sites. Its most dramatic technological advance was the quickly 

erected metal frame and curtain wall. The no supporting exterior facade could be clad at 

any point; it was no longer restricted to rising slowly and weightily from the ground. This 
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was a subject for both scientific and popular notice. It was this novel feature of the New 

York Life building, constructed in Chicago by Jenney and Mundie, that was illustrated in 

the American Architect and Building News of February 10, 1894. 
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HUMAN’S THREATS TO WILDLIFE 

 

There are few places left on the planet where the impact of people has not been 

felt. We have explored and left our footprint on nearly every corner of the globe. As our 

population and needs grow, we are leaving less and less room for wildlife. Wildlife is 

under threat from many different kinds of human activities. Most ecosystems are facing 

multiple threats. Each new threat puts additional stress on already weakened ecosystems 

and their wildlife. 

There are few major problems that humans commit to our nature like pollution, 

deforestation, loss of biodiversity, climate change, global warming and overpopulation. 

Industry and motor vehicle exhaust, heavy metals, nitrates and plastic are toxins 

responsible for different kinds of pollution. 

Deforestation continues to be an urgent environmental issue that jeopardizes 

people’s livelihoods, threatens species, and intensifies global warming. Forests make a 

vital contribution to humanity, but their full potential will only be realized if we stop 

deforestation and forest degradation. 

Human activity is leading to the extinction of species and habitats and loss of 

biodiversity. Ecosystems, which took millions of years to perfect, are in danger when any 

species population is decimating. 

Earth's climate is changing. Multiple lines of evidence show changes in our 

weather, oceans, ecosystems, and more. Human activities are contributing to climate 

change, primarily by releasing billions of tons of carbon dioxide (CO2) and other heat-

trapping gases, known as greenhouse gases, into the atmosphere every year. 

Overpopulation is one of the crucial current environmental problem. The 

population of the planet is reaching unsustainable levels as it faces shortage of resources 

like water, fuel and food.  

If humans continue moving forward in such a harmful way towards the future, then 

there will be no future to consider. As humans, we have a unique ability to understand the 

consequences of our actions, both present and past. Manmade threats to wildlife are 

threats that we can prevent by changing our behavior. 
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BESONDERHEITEN DER ÜBERSETZUNG VON FACHLITERATUR AUF DEM 

GEBIEF DER WIRSCHAFF 

 

Die Übersetzung von Fachartikeln ist heute von großer Bedeutung dennoch finden 

sich unzählige Publikationen in anderen Sprachen – Forscher, die diese Sprachen nicht 

beherrschen, hätten ohne die Übersetzungen große Schwierigkeiten, an diese 

Erkenntnisse zu gelangen; Auch die automatisierte Übersetzung durch Computer bietet 

gerade bei komplexeren Texten eher Anlass zum Schmunzeln, als die Inhalte korrekt zu 

übertragen. Wissenschaftliche Übersetzungen benötigen neben dem Standardvokabular 

eine Vielzahl von thematischen Fachbegriffen. In speziellen Fällen reicht es bei 

Unkenntnis nicht aus, sich eine Übersetzung zu beschaffen, da nicht nur das Wort 

angewendet, sondern auch dessen Sinn innerhalb komplexer Prozesse verstanden werden 

muss. Eine Fachübersetzung ist also eine Tätigkeit, zu der ein souveräner Umgang mit 

beiden Sprachen gehört. Oft sind es Kleinigkeiten und Nuancen in der Bedeutung – 

unterhalb der Grenze von grammatischen Fehlern – an denen Muttersprachler erkennen, 

dass ein Text nicht ebenfalls von einem Muttersprachler erstellt wurde. Auch kulturelle 

Grundlagen sowie aktuelle sprachliche Entwicklungen sollten bei Fachübersetzungen 

berücksichtigt werden. Bei einigen Texten kommen weitere Faktoren ins Spiel. 

Da die Kommunikation eine wichtige Stelle in der Fachkommunikation einnimmt, 

hält man es für sinnvoll für Übersetzer sich in der Vielzahl von thematischen 

Fachübersetzung gut orientieren, Lernmaterialien in dieser Sphäre sammeln, die zum 

Verständnis zwischen den Muttersprachlern  verschiedener Kulturen beitragen werden. 

Die Verwendung von modernen Technologien soll den Lerneffekt noch stärken. Die 

Interpretation des Textes Probleme birgt, die ohne Vergleich des Originaltextes mit der 

Übersetzung nicht unmittelbar erkennbar sind. Eine deutsche Version eines 

fremdsprachigen Textes spiegelt nicht nur den Stil des Autors wieder, sondern sie enthält 

zusätzlich Interpretationen von einem Zweiten, dem Übersetzer. Dass dabei Differenzen 

zwischen der Übersetzung und dem Original entstehen können sieht man allein schon 

daran, wie stark verschiedene, aus unterschiedlichen Zeitepochen stammende 

Übersetzungen eines bestimmten Textes voneinander abweichen können. 
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ECOLOGICAL NICHE 

 

In ecology, a niche is a term with a variety of meanings related to the behavior of a 

species living under specific environmental conditions. The ecological niche describes 

how an organism or population responds to the distribution of resources and competitors 

(for example, by growing when resources are abundant, and when predators, parasites and 

pathogens are scarce) and how it in turn alters those same factors (for example, limiting 

access to resources by other organisms, acting as a food source for predators and a 

consumer of prey). "The type and number of variables comprising the dimensions of an 

environmental niche vary from one species to another [and] the relative importance of 

particular environmental variables for a species may vary according to the geographic and 

biotic contexts". 

The notion of ecological niche is central to ecological biogeography, which focuses 

on spatial patterns of ecological communities. "Species distributions and their dynamics 

over time result from properties of the species, environmental variation, and interactions 

between the two − in particular the abilities of some species, especially our own, to 

modify their environments and alter the range dynamics of many other species." 

Alteration of an ecological niche by its inhabitants is the topic of niche construction. The 

majority of species exist in a standard ecological niche, but there are exceptions. A 

premier example of a non-standard niche filling species is the flightless, ground-dwelling 

kiwi bird of New Zealand, which feeds on worms and other ground creatures, and lives 

its life in a mammal niche. Island biogeography can help explain island species and 

associated unfilled niches. 

The different dimensions, or plot axes, of a niche represent different biotic and 

abiotic variables. These factors may include descriptions of the organism's life history, 

habitat, trophic position (place in the food chain), and geographic range. According to the 

competitive exclusion principle, no two species can occupy the same niche in the same 

environment for a long time. The parameters of a realized niche are described by the 

realized niche width of that species. 

The ecological meaning of niche comes from the meaning of niche as a recess in a 

wall for a statue, which itself is probably derived from the Middle French word nicher, 

meaning to nest. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Predator
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasite
https://en.wikipedia.org/wiki/Pathogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography
https://en.wikipedia.org/wiki/Niche_construction
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiwi
https://en.wikipedia.org/wiki/Island_biogeography
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_French
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INTEGRATED CROP MANAGEMENT 

 

ICM is a system of crop production which conserves and enhances natural 

resources while producing food on an economically viable and sustainable foundation. It 

is based on a good understanding of the interactions between biology, environment and 

land management systems. 

ICM is particularly appropriate for small farmers because it aims to minimize 

dependence on purchased inputs and to make the fullest possible use of indigenous 

technical knowledge and land use practices. 

Integrated Crop Management is the efficient profitable production of crops in 

harmony with nature for our benefit and that of future generations.  

Those who practice it combine:  

- the most up-to-date scientific data and technology; 

- farmers’ knowledge of nature and the countryside; 

- farmers’ cultural skills and those of their fathers and grandfathers. 

ICM covers all those inputs and activities over the whole farm involved in growing 

crops. 

To be successful with ICM, the farmer has to: produce wholesome food of a high 

marketable quality; make sure the farm’s crops and livestock earn a living for the farmer 

and his family; crow as many different crops and varieties as possible; protect and 

enhance the wildlife potential of the fields, hedgerows, woodland, water courses and 

other habitats on the farm; avoid pollution of water sources through careless handling of 

fertilizers, chemicals or manures; recycle carefully all crop wastes such as straw and 

sugar beet tops; consider their neighbours when planning farm operations; protect the 

well-being of those who work on the farm.  

To help achieve success with ICM, the farmer needs to:  

1) keep detailed records 

2) train both manager and staff 

3) keep up to date with the latest techniques and adopt them if they slow clear 

advantages for the protection of wildlife or the countryside over the old ones 

4) match equipment to the task and to the field conditions. 
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MODELLING OF INTERNATIONAL BUSINESS PROCESSES IN UKRAINE 

 

In a permanent global crisis state the key factor is building a qualitatively new 

economic model that would eliminate the disparity of national economic development, 

balance the regulatory mechanisms of international business, eliminate disparities in 

foreign economic activities and strengthen the international competitive position in the 

global market. The first model is a model of influence of selected factors on the number 

of enterprises that have implemented national products outside Ukraine that can serve to 

measure the impact of international business – processes of Ukraine. 

The second model is a model of dependence of relative share of carried out R&D 

works in Ukrainian GDP upon the factors selected at the first model. Therefore, basing on 

the obtained model №1, we can give the following interpretations: 

if the number of organizations engaged in foreign trade activities (X1) increases 

by 1%, the number of companies implementing national products outside Ukraine is to 

rise by about 4% providing all other factors are constant; 

if the share of firms which make export and import transactions (X3) increases 

by 1%, the number of companies implementing national products outside Ukraine is to 

increase by 0,136% providing all other factors are constant; 

the least significant effect on the studied parameters of development of a new 

products (if the development of new products (X5) increases by 1%, the proportion of 

completed scientific and technical works in GDP will decrease by around 0.01% 

providing all other factors are constant). 

Thus according to the study it should be stressed out that a necessary condition of 

international business intensification in our country is primarily the introduction of new 

technologies, which is a prerequisite for strengthening the international competitiveness 

of national products. 
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GREATEST CONSTRUCTION PROJECT 

 

In the world there are many buildings that are considered extraordinary. I’m going 

to tell you about the most exciting ones. Sagrada Familia – a great the Catholic church in 

Barcelona constructed by famous architect Antoni Gaudi. Its construction began in 1882 
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and continues even today. The dream of Gaudi was to make Sagrada Familia the “last 

great sanctuary of Christianity”, so that all the architectural elements of the house became 

a deep Christian symbolism.  

Shard London − the skyscraper in London, England. Height 72-storey skyscraper is 

309 meters. Construction was started in 2009 and completed in 2012. 95-storey 

skyscraper, designed by Italian Renzo. When completed this skyscraper was the highest 

in the UK and the European Union. 

Cactus City located in Rotterdam, Netherlands. This 19-storey building is located 

in Rotterdam. The color of the building was choosen by the architects. It was done so that 

hot weather. The building is protected from excess heating. The house consists of cactus 

petals plate, each of which inevitably ends landscaped balcony or loggia. Irregular 

placing of “petals” allowing maximum sunlight to penetrate into the house and illuminate 

the “Paradise Gardens” from different angles. Petronas Towers (The Petronas Towers) − 

the 88-storeyed skyscraper. The height is 451.9 meters. Are Petronas Towers are located 

in the Malaysian capital Kuala Lumpur. The area of all of the building − 213 750 m², 

corresponding to the area of 48 football fields. Most towers occupy 40 hectares in the 

city. Offices, exhibition and conference halls, art gallery are located in Petronas Towers. 

The 41d and 42d floors of Petronas towers there was mounted a bridge that connected the 

two skyscrapers.  

“Rotating tower” − the first building in which each floor will rotate individually, 

the shape of the building will constantly change. Currently, these two rotating buildings 

are in the design phase and will soon be two new landmarks of the modern world. The 

first tower will have 80 floors with different functions and will be built in Dubai, the 

second one a 70-storyed. 
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TECHNICAL METHODS FOR CADASTRAL SURVEYING 

 

Parcel boundaries usually are defined by stable marks on the ground. In urban areas 

the boundaries may be identified as well by buildings. Physical demarcation on the 

ground is important because it provides actual notice of the boundaries to the landowners. 

In some regions the boundaries are defined by the surveyed and calculated coordinates.  

The demarcation and delineation of the boundaries are part of a cadastral survey 

aimed at defining the parcels on the ground and securing evidence for the re-

establishment of the boundary if the marks disappeared. The accuracy of these cadastral 

surveys should be related to the value of the land and being regulated by official 

instructions for the whole country. These accuracy instructions are indicating the 

necessary survey methods. 
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Even in developed countries more and more cadastral surveys are undertaken by 

using aerial photographies. The accuracy of the surveyed coordinates of parcel 

boundaries, buildings and other topography depends on the scale of the photographs. 

High accuracy and efficiency can be obtained using analytical or digital photogrammetric 

methods but even using analogue methods can be much more efficient than ground 

survey methods. Terrestrial works has to be done only by marking the boundaries and 

surveying the ground control points. Using the Global Positioning System (GPS) for 

navigation of the aeroplane can minimise the costs for ground surveys drastically. 

Ground survey methods for cadastral surveys need control points measured from 

trigonometric points of the national land survey authorities. The measurements to create 

and maintain this grid of control points are very cost-intensive. These costs can be 

minimised by using Differential GPS (DGPS). 

Cadastral surveys can be undertaken using low-cost or high sophisticated 

equipment. The method chosen will be influenced by the accuracy demanded. In rural 

areas even the plane tables may be the right equipment. This is only dependent to the 

budget that will be available. The most cost-efficient method is the Total station that 

calculates already the coordinates and guarantees a good data flow from the survey to the 

digital map. The major principle of surveying boundaries and buildings is controlling the 

work by an independent second measurement. 
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L’ARCHITECTURE GOTHIQUE EN FRANCE 

 

Le style gothique est considéré comme une des inventions les plus 

impressionnantes du génie occidental. C’est la France qui est devenue le berceau de 

l’architecture gothique en Europe appelé également «l’art français».  

Ce style s'est développé à partir de la seconde partie du Moyen Âge. Il apparaît en 

Île-de-France et en Haute-Picardie sous le nom latin Opus Francigenum, signifiant 

«œuvre française». Etant en usage en Europe depuis la fin du XIIe siècle jusqu'au milieu 

du XVIe siècle il a succédé au style romano-byzantin. Contrairement à l'architecture 

romane, l'architecture gothique est essentiellement un art urbain, qui s'exprime dans la 

construction des cathédrales. 
Le style gothique est caractérisé principalement par l'emploi systématique de 

l'ogive comme procédé de construction et comme l’ornementation à la fois. Les 

architectes sont à la recherche de lumière et utilisent un voûtement sur croisée d’ogives 

qui était inemployé jusqu’à cette époque. Ces ogives ou arcs croisés, épaulées par des 

arcs-boutants permettaient d'édifier des nefs, de plus en plus hautes et de plus en plus 

larges qui baignaient dans une lumière. Les reflets de lumières entrent à flots par des 

fenêtres dont l'ampleur est impressionnante.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://www.cosmovisions.com/monuOgive.htm
http://www.cosmovisions.com/monuOrnementation.htm
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L'ascension verticale des lignes a remplacé l'horizontalité massive des 

constructions romanes. Tant la continuité des murs que les fresques disparaissent au 

profit de monumentaux vitraux. Ces derniers s’ajoutent aux décors sculptés, statues et 

bas-reliefs s'inspirant des images de l'homme et de la nature.  

Un des remarquables exemples de l'architecture religieuse gothique est la 

cathédrale de Notre-Dame de Paris. La richesse du rythme, la perfection de la 

composition architecturale, ainsi que la finesse de la sculpture et de la décoration 

caractérisent la grandeur des cathédrales gothiques de Reims et d’Amiens, de mệme 

qu’un grand nombre d’autres références parfaites de l’architecture gothique. 
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THE PRICE OF PROGRESS 

 

Unacceptable costs. The costs of growth and development are already too high and 

the future is bleak. Unless we do something, the world will be impossible to live in. 

Traffic threatens to choke all our cities and air pollution threatens the air that we breathe. 

If we carry on digging up and cutting down our planet, we are going to die. We need to 

rethink our whole way of life and live in small communities which only produce the food 

and goods they need. Why should man, who is just an animal, have the right to destroy 

the whole planet? 

Rising standards. Development is essential. Unless there is growth and 

development, the standard of living cannot rise. It is ridiculous to expect people with a 

high standard of living to suddenly stop buying luxury items and driving cars. No one 

wants environmental disaster, but equally no one wants to go back to the Dark Ages. 

Providing that development is controlled, it can do no harm. Without economic growth 

we would still be living in mud huts. We are making progress on issues such as pollution 

and there are more and more national parks to protect plants and wildlife. Providing that 

we work within the system, we will win. 

People think they can control new technologies, but in fact, once released, it is 

technologies that control people. When the automobile was invented, it was clearly a 

much better way to get from point A to point B than by horse – which was how everyone 

had travelled around since time immemorial. No one really gave a thought to the idea that 

the car would also unleash fast-food chains, gas stations, Holiday Inns, suburbia and 

possibly global warming and the end of the world as we know it.  

The invention of the internet, perhaps the greatest disruptive technology since the 

printing press also carries unintended consequences. All broadcast or print technology has 

only allowed this one-way traffic of content – and so we think that way. It’s natural and 

instinctive. When “old” media move to the web, they carry that kind of thinking with 
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them. When people invent new industries for the web, they are inherently different. 

Overall, new technologies carry unintended or unforseen consequences. 
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АIR POLLUTION 

 

Among the most pressing of today's environmental issues is the pollution of the air 

we breathe, many types of air pollution contributing to problems that range from human 

health issues to climate change. Air pollution is contamination of the indoor or outdoor 

environment by any chemical, physical or biological agent that modifies the natural 

characteristics of the atmosphere. Where air pollution come from? By far the biggest 

culprit today is traffic, though power plants and factories continue to make an important 

contribution. Before we start laying the blame for air pollution, let us remember one very 

important thing: most of us drive (or travel in) cars, use electricity, and buy goods made 

in factories. If we are pointing fingers, ultimately we are going to have to point them at 

ourselves. 

There are two forms of air pollution considered to be most harmful to humans - 
these are ozone, or smog, and particle pollution, or soot. These pollutants can cause short 

term health issues immediately following exposure, such as irritation to skin and the 

respiratory system, and long term exposure can lead to more serious health problems, 

such as impaired lung function, inflammation of the lung lining, and higher rates of 

pulmonary disease. Air pollution can harm the health of people and animals, damage 

crops or stop them growing properly, and make our world unpleasant and unattractive. It's 

hard to imagine doing anything so dramatic and serious that it would damage our entire, 

enormous planet − but, remarkable though it may seem, we all do things like this every 

day, contributing to problems such as global warming and the damage to the ozone layer . 

Air pollution means different problems at different scales − in other words, it's not one 

single problem but many different ones. Solving a problem like passive smoking (how 

one person's cigarette smoke can harm other people's health) is very different to tackling a 

problem like global warming, though both involve air pollution and they do have some 

things in common (both problems, for example, require us to think about how our 

behavior can affect other people in the short and long term and to act more considerately). 

Generally, air pollution is tackled by a mixture of technological solutions, laws and 

regulations, and changes in people's behavior. 
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EVOLUTION OF CADASTRAL SYSTEMS 

 

In the Western cultures it would be hard to imagine a society without having 

property rights as a basic driver for development and economic growth. Property is not 

only an economic asset. Secure property rights provide a sense of identity and belonging 

that goes far beyond and underpins the values of democracy and human freedom. 

In contrast, most developing countries have a cadastral coverage of less than 30 per 

cent of the country. The cadastral systems normally operate with western procedures for 

cadastral surveys and the systems do not recognise the range of more informal or 

customary types of tenure. In these countries there is a need for a more flexible and “fit-

for-purpose” approach to building adequate cadastral systems. The term “fit-for-purpose” 

indicates that the systems should focus on the citizensґ needs, such as providing security 

of tenure and control of land use, rather the focusing on top-end technical solutions and 

high accuracy surveys. The systems can then be upgraded over time in response to 

societal needs and available resources. The Western style systems may well be seen as the 

end target, but not as the point of entry. 

Furthermore, the spatial information revolution, through platforms such as Google 

Earth, has raised discussion around the use of crowd-sourcing for data collection and, on 

the other hand discussions about the need for data to be Accurate, Assured, and 

Authoritative (AAA). These discussions are driven by technology development that 

enables push-button access to a variety of data from various sources. 

The evolution of cadastral systems now points at two different future directions 

towards building spatially enabled societies (developed countries) and towards building 

basic fitfor − purpose land administration systems (developing countries). Importantly, 

the role of the cadastral systems is seen as the core component within both directions 

which are both impacted by the discussions around crowd sourcing as well as the quest 

for AAA land Information. 
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THE USE OF THE CADASTRAL INFORMATION SYSTEM (CIS) 

 

The MapSIC software is a Cadastral Information System (CIS) which allows, by its 

interactive features, to manage and query the CIS Database and Digital Field Model, 

represented by level curves in 2D form or by color, depending by relief height, in 3D 
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form. Through its multiple facilities meet the technical requirements of the imposed 

cadastral works, both in inside and outside of the city.  

Its main functions of import, export, digitizing/vectorization, as well as 

compatibility with software for processing field’s raw data (TopoSys) and with GIS 

(Geographic Information Systems) complex software systems, ranks the MapSIC 

software in the segment of applications that are producing directly geo-informational 

data, bringing remarkable benefits of these data users. It suffices to think of the 

possibility of real-time updating of info rmation related to graphic and alphanumeric 

objects.To achieve the CIS Data Bank was chosen as the study area, the former vineyard 

unit SAE Copou Iasi with a total are of 111 hectares, located, until 2007, in the outside of 

Iasi City.  

The initial cadastral data, from surveying done in 2004, have been updated based 

on the land register documentation approved by the Cadastre and Land Registration 

Office Iasi (OCPI Iasi) and on the reception of General technical cadastre made for the 

north-west of the City of Iasi. Updating cadastral data was necessary due to changes 

caused by the recognition of the right of ownership to former owners, according to the 

Law No. 18/1991, the Land Fund law, and due to the existing documentations of 

dismantling of land parcels, because of the inclusion of study area in the extended inside 

of the City of Iasi since 2007.  

The MapSIC software was conceived from the desire of capitalization of the 

obtained data, by choosing and adopting the best solutions in terms of socio-economic 

view. 
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WHY WOULD YOU USE GIS? 

 

Clearly, the use of GIS requires some expense and preparation. Why would you go 

to the trouble? There are actually a number of good reasons. GIS is a powerful tool that 

can be used for analysis and assessment of the community or of an issue, and the 

planning, implementation, and evaluation of an intervention or initiative. Some of the 

advantages of using GIS: 
1. It can help you determine how seriously an issue affects an area or the 

community as a whole.  

2. It can clarify the relationships among several factors, populations, or issues.  

3. It can demonstrate how differently an issue affects different populations or 

geographical areas. It can pinpoint problem areas or populations, give clues to the origin 

or cause of a condition, and suggest means of addressing the problem. 

4. It can show you exactly where to concentrate your efforts. If you’re concerned 

with AIDS prevention, for example, GIS can help to identify areas where the population 
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is at the highest risk, and where outreach, clinics, needle exchange, or other preventive 

measures would do the most good. 

5. It can help you better understand the area or community in which you’re 

working. A GIS map can show a large amount of information all at once. 

6. It can allow you to isolate and examine individual aspects of the situation or 

area.  

7. It can provide a picture of the community’s or area’s assets and weaknesses. 

8. It can help in designing, implementing, and evaluating interventions. GIS 

provides the evidence on which to base planning and implementation decisions. 

9. It can show you change over time. Comparing two maps, one showing the 

incidence of a condition two years ago and the other current, can help you understand 

where and how your efforts are succeeding and where and how they’re not. 

10. GIS is by far the quickest and most efficient method of creating maps and 

similar graphics that provide a picture of not only the geographic, but of the social, 

demographic, environmental, political, and other aspects of an area as well. 

11. GIS maps make powerful presentation tools. For most people, visual 

representations are easier to grasp than columns of figures or oral presentations. 

12. Perhaps most important, GIS maps can help influence policy. 
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INVESTIGATION OF ZHOVKVA DISTRICT 

 

Zhovkva is a city with rich and stormy history and large prospect of development, 

as is on a transport way through a border between Ukraine and European Union. 

Territorial economic complex of Zhovkva district is specialized mainly on the 

production of pastry bake goods, butter animal, hard cheeses, furniture’s, shoe, repair 

parts for cars, travelling technique, equipment for roads, production of agricultural goods 

and its processing. 

Climate of district is mildly continental. The winter is frequent thaw, and summer 

is rainy, it is caused by influence of the air masses from Atlantic. The average annual 

amount of atmospheric fallouts from data of long-term supervisions makes 720 mm. 

From minerals there is brown coal, pottery clay, sand, limestone's, peat and mineral 

water. The powerful deposit of coke anthracite coal is found in the village Lyubelya. 

The rivers of Zhovkva district belong to the pool of Western Bug. A general length 

of hydrographical network of district is a 676,6 kilometers. The mode of the rivers 

depends mainly on the amount of atmospheric fallouts and in a limited period of time if 

feeds due to under waters. 
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General length of the rivers within the limits of district is 161,1 km. The rivers are 

very picturesque, but not navigable. There are rates, lakes and reservoirs in 27 settlements 

of Zhovkva district and their total area is about 705 hectares. 

Pressure thermal mineral sulphureted hydrogen water with the temperature on-the-

spot 39⁰C is found in Zhovkva district. In future this water can be used for building of 

balneological resort. 

It is necessary to mention that similar thermal water is used on the resorts of: 

Baden in Austria, Debrecen, Budapest in Hungary, Baden-Baden in Germany, Evian and 

Vichy in France, Karlovi Vary in Czech Republic, Leukerbad in Switzerland, Teolo, 

Rovolon, Este in Italy. 
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TLS W PODZIEMIACH RYNKU RZESZOWSKIEGO 

 

Skanowanie w technologii LiDAR (Light Detection and Ranging) jest jedną z 

nowoczesnych i szybkich metod pozyskiwania informacji o geometrii obiektów. 

Skanowanie może być wykonywane z różnych pułapów: naziemnego (TLS – Terrestrial 

Laser Scanning), lotniczego (ALS – Airborne Laser Scanning), czy też satelitarnego (SLS 

– Satellite Laser Scanning). Pozyskując chmurę punktów „zatrzymujemy czas” obiektu 

zabytkowego by później, w dowolnym momencie, sięgnąć do zebranych zbiorów danych 

np. w celu rekonstrukcji bądź analizy danego obiektu.  

Celem projektu była rejestracja obiektu zabytkowego metodą naziemnego skaningu 

laserowego w celu „zatrzymania czasu”, a następnie umieszczenie go w obowiązującym 

układzie PL-2000. W tym przypadku obiektem zabytkowym była Podziemna Trasa 

Turystyczna w Rzeszowie. Historia podziemi Rzeszowskich sięga XVI wieku. Były to 

piwnice sięgające w głąb płyty rynku. W 2001 roku została otwarta 213 m trasa dla 

turystów, a w 2007 roku pozostała część licząca 156 m. Obecnie Podziemna Trasa 

Turystyczna mierzy 396 m długości i jest podzielona na trzy kondygnacje. 

Skanowanie Podziemi Rzeszowskich wykonano Skanerem FARO FOCUS 3D. 

Parametry podczas skanowania zostały ustalone tak, aby jeden skan nie trwał więcej niż 6 

min. Do łączenia skanów posłużyły kule oraz tarcze o formacie A4-A3.W trakcie trzech 

dni pomiarowych wykonano w sumie 88 skanów, z czego 71 w Podziemnej Trasie 

Turystycznej, a 17 na płycie rynku. Dzięki temu uzyskano około 1.4 miliarda punktów, z 

czego około 956 milionów punktów w Podziemiach, a ok. 444 milionów pkt. na płycie 

rynku. Skany złożono w jeden projekt uzyskując błąd średni 4 mm. Oprócz skanowania 

naziemnego wykonano pomiary tachimetryczne z celu wpasowania otrzymanego zbioru 

danych w obowiązujący układ PL-2000. Pomiary te zostały wykonane tachimetrem 

Trimble M3 3’’ w nawiązaniu do 4 punktów osnowy państwowej. Na Trasie 
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Turystycznej zostało założonych 28 stanowisk, z których pomierzono 116 tarcz 

rozmieszczonych na obiekcie. Ciąg obustronnie nawiązany po wyrównaniu ścisłym 

można opisać następującymi parametrami dokładnościowycmi: błąd średni= 5 cm, błąd 

maksymalny = 6 cm. 
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NAZIEMNY SKANING LASEROWY W PODZIEMIACH  

LWOWSKIEGO RATUSZA 
 

Naziemny skaning laserowy (z ang. TLS-Terrestrial Laser Scanning), jest metodą, 

dzięki której można bardzo szybko pozyskać gęste i precyzyjne zbiory danych 

przestrzennych. Wynikową chmurę punktów możemy dowolnie opracować np. poprzez 

wektoryzację. Głównym celem projektu było zarejestrowanie historycznego obiektu, 

wykorzystując naziemny skaning laserowy. W centrum uwagi znalazły się Podziemia 

Ratusza oraz ściana frontowa Ratusza Lwowskiego, który został wzniesiony w latach 

1827–1835 w stylu klasycystycznym według projektu Józefa Markla i Franciszka 

Treschera. 

Do zeskanowania ratusza i jego podziemi wykorzystaliśmy skaner Faro Focus 3D. 

Parametry skanowania ustalono tak, by rozdzielczość i jakość były możliwie największe 

przy czasie pozwalającym na pozyskanie chmur punktów dla wyznaczonej części Ratusza 

w ciągu jednego dnia. Do połączenia skanów wykorzystano  kule oraz papierowe tarcze 

w formacie A4 a całość procesu wykonano w oprogramowaniu FARO SCENE 5.5. 

Łącznie wykonano 30 skanów, w tym 11 na płycie rynku oraz 19 w podziemiach. 

Efektem końcowym skanowania była chmura punktów wraz z wartościami RGB oraz 

współczynnika intensywności odbicia. W wyniku skanowania laserowego otrzymaliśmy 

chmurę punktów w lokalnym układzie współrzędnych skanera. W celu wpasowania 

chmury punktów w obowiązujący układ lokalny, wykorzystano tarcze o wymiarach A4 

oraz łatwo identyfikowalne obiekty sytuacyjne takie jak studzienki, których współrzędne 

zostały wyznaczone metodą tachimetryczną. Do pomiarów tachimetrycznych użyto 

tachimetru firmy LEICA. Nawiązanie natomiast wykonano  na trzy punkty osnowy w 

układzie lwowskim. 

Wnioski z przeprowadzonego projektu: 

1. Naziemny skaning laserowy pozwala uzyskać przestrzenną reprezentację 

budynku dzięki któremu jesteśmy w każdej chwili zrekonstruować dany obiekt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_Markl&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franciszek_Trescher&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franciszek_Trescher&action=edit&redlink=1
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2. Uzyskany dla zbiór danych jest kartometryczny i wpasowany w 

obowiązujący układ odniesienia. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АПК 
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ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ  

 

Підвищення інвестиційної активності банківської системи України може бути 

досягнуте завдяки зміцненню економічної потужності і фінансових можливостей 

комерційних банків. Зростання власного капіталу комерційних банків є необхідною 

умовою їх подальшого розвитку і зміцнення всієї банківської системи країни.  

З приходом іноземного капіталу і в результаті посилення банківської 

конкуренції дрібним банкам доводиться обирати між двома шляхами: ліквідація, 

або приєднання до більш крупних банків.  

Інтеграція банків – одна з найскладніших управлінських задач. Водночас, 

незважаючи на великий світовий досвід об'єднань, загального типового алгоритму 

інтеграції не існує. 

Світовий досвід та досвід банківського злиття в Україні показує, що небагато 

банків одержують від злиття і поглинань те, що очікують. Для специфіки 

української економіки немає навіть приблизного алгоритму визначення банку, 

найпридатнішого для злиття. У зв'язку з цим, пропонуємо методи визначення не 

тільки доцільності злиття, й пошук можливих варіантів, що приносять 

максимальний ефект. Пошук можливих варіантів по злиття визначається так: 

1. Синергетичний аналіз. Пошук банків зі схожими фінансовими 

показниками. У разі злиття очікується максимальний синергетичний ефект. 

2. Матричний аналіз. Використання матриць БКГ (для аналізу структурних 

підрозділів і в рамках галузі) і КСОР (для визначення відносної вартості всередині 

структури учасника і доцільності продажу бізнес-одиниці іншим власникам). 

3. Фінансовий аналіз. Прогнозування майбутніх фінансових показників, 

вартості учасників до і після угоди злиття. 

Використання зазначених методів за комплексного рішення проблеми вибору 

партнерів зі злиття чи поглинання дає змогу забезпечити обґрунтованість і 

максимальну ефективність очікуваних результатів.  
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КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

У сільському господарстві пристосовуватися до економічних  умов  вкрай 

важко, тому визначальним є фінансовий протекціонізм,  який передбачає  комплекс 

заходів із стимулювання фінансово-кредитних установ до надання кредитів на 

більш вигідних умовах для сільськогосподарського підприємства. Сучасні кредитні 

установи використовують  у своїй практиці нетрадиційні форми кредитування.  

У сільському господарстві доцільно здійснювати факторингові операції, 

форфейтування і фінансовий лізинг. Серед них у світовій практиці 

найпоширеніший факторинг (передоплата за товари і послуги, що надаються 

товаровиробникам сільськогосподарської продукції). Запровадження 

факторингових операцій буде успішним у тих сільськогосподарських 

підприємствах, які займаються експортом своєї продукції. Для імпортерів, 

сільськогосподарських підприємств дуже вигідним буде застосування операції 

форфейтування. Це властиве прискорення обороту капіталу, тобто отримання 

коштів відразу після відвантаження продукції чи надання послуг, відкриття доступу 

до міжнародних кредитів, мінімізація ризиків діяльності підприємства (ризик 

коливання відсоткових ставок, ризик платоспроможності боржника тощо).  

Невід’ємною складовою функціонування сільськогосподарського 

підприємства є співпраця з лізинговими компаніями. Лізинг допоможе частково 

подолати труднощі з оновленням сільськогосподарської техніки та зміцненням 

матеріально-технічної бази в господарствах.  

Новим для підприємств агропромислового комплексу є кредитування із 

застосуванням складських свідоцтв, особливо за відсутності заставного майна.  

На сьогодні існує проблема інформованості сільськогосподарських 

товаровиробників стосовно банківських послуг, які призначені для зниження 

витрат підприємств і тим самим підвищення економічної та фінансової 

ефективності. Активніше користування нетрадиційними банківськими послугами 

дало би змогу істотно покращити ситуацію в аграрному секторі України.  
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СУТЬ ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

У сучасних умовах господарювання кожне підприємство повинно 

забезпечувати себе відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для 

здійснення господарської діяльності. Фінансова діяльність підприємства має бути 

спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного 

використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової та кредитної 

дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, 

фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. 

Водночас фінансовий стан – це важливіша характеристика економічної 

діяльності підприємства в зовнішньому середовищі. Мети аналізу фінансового 

стану досягають вирішенням низки взаємопов’язаних аналітичних завдань, а саме 

визначення: фінансового стану підприємства на момент дослідження; тенденцій і 

закономірностей розвитку підприємства за досліджуваний період; проблемних 

місць, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства; резервів, які 

підприємство може використати для поліпшення свого фінансового стану. 

Для забезпечення фінансової стійкості підприємств, а також запобігання 

збитковості державних підприємств і підприємств із державною часткою власності, 

необхідно: ув'язувати надання податкових пільг і бюджетних асигнувань 

підприємствам з дотриманням ними вимог законодавства, податкової, платіжної, 

цінової та договірної дисципліни; посилити контроль з боку держави за порядком 

формування фінансових результатів підконтрольних суб'єктів нормативним 

обмеженням інших операційних затрат і встановлення нормативів розподілу 

прибутку на відрахування до резервних фондів, здійснення інвестицій, заохочення 

керівників підприємств; запровадити жорсткий державний контроль за фінансовим 

станом збиткових підприємств; заборонити хронічним боржникам використовувати 

форми й методи обліку та розрахунків, які зменшують надходження коштів на 

розрахунковий рахунок; ввести реєстрацію довідкових оптових цін на продукцію 

вітчизняного виробництва та імпортну, що дасть змогу уникнути цінової 

дискримінації споживачів, припинити використання трансфертних цін з метою 

розкрадання коштів підприємств і переведення їх за кордон. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

 

В умовах розвитку ринкових процесів господарювання фінансові ресурси 

виконують вирішальну роль в ефективному функціонуванні підприємства і є 

визначальним чинником процесу розширеного відтворення, тому постає 

необхідність у подальшому розвитку змісту категорії фінансових ресурсів 

підприємства та пошук цих ресурсів. 

Фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин. Це кошти, 

що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними 

певних фінансових зобов’язань. Вони є центральним елементом об’єктом впливу 

фінансового менеджменту. Фінансові ресурси мають свої особливості. По-перше, 

вони не беруть безпосередньої участі у процесі виробництва. Для участі у процесі 

виробництва вони потребують трансформації в інші види ресурсів. Однак для 

фінансових ресурсів трансформаційна властивість є унікальною. 

По-друге, вони мають забезпечувати зберігання акумульованої вартості 

краще за інші види ресурсів. Крім того, вони не потребують додаткових витрат на 

своє зберігання або ж їх розмір значно нижчий, ніж в інших випадках. Саме через 

цю властивість проявляється акумулюючи функція фінансів. 

По-третє, особливістю фінансових ресурсів як джерела доходів є те, що в цій 

якості вони діють відокремлено від інших чинників виробництва. Підприємство, 

що має тимчасово вільні кошти, може позичати їх іншим суб’єктам 

господарювання в обмін на певну винагороду, якою є позиковий відсоток. 

По-четверте, фінансові ресурси є носієм фінансових ризиків, які є 

неодмінними та об’єктивним атрибутом фінансової діяльності. Формування та 

використання фінансових ресурсів пов’язано з усіма видами ризиків, що 

асоціюється з активами, які утворюють фінансові ресурси підприємства. 

Отже, фінансовим ресурсам належить визначальна роль у розширенні 

господарської діяльності, реконструкції й оновленні засобів виробництва. Їх 

структура, джерела формування, напрями використання та особливості здійснюють 

прямий і суттєвий вплив на діяльність підприємств. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРАВЛЯННЯ ПДВ  

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Серед усіх податків, що сьогодні справляються в Україні, найнегативніше 

сприймається податок на додану вартість (ПДВ). Складність у розрахунках, 

великий документообіг, відсутність диференціації ставок спричинюють постійні 

нарікання з боку платників податків. Недосконалість чинного в Україні ПДВ 

зумовлює пошук шляхів його реформування. На сьогодні існує низка концепцій 

реформування податкової системи як такої та окремих податків. Щодо ПДВ, то 

існують революційні пропозиції замінити його чи то на податок з реалізації, чи на 

обіговий податок з юридичних осіб. На нашу думку, ліквідація або заміна ПДВ 

недоцільна. Основним аргументом на користь ПДВ є те, що Україна, декларуючи 

свої наміри стати членом ЄС, повинна гармонізувати свою податкову систему з 

податковою системою ЄС, що унеможливлює відмову від цього податку.  

Виходом із зазначеної ситуації є зменшення чинної ставки податку на додану 

вартість із 20 % до рівня науково обґрунтованого рівня та диференціації ставок 

податку. Таке зниження повинно проводитися поетапно. Реалізуючи стимулюючу 

роль податків, не можна забувати і про фіскальну. Зниження рівня оподаткування, 

як довів досвід розвинутих країн, не супроводжується швидким зростанням 

податкових надходжень до бюджету через сповільнену реакцію економічних 

суб’єктів на зниження податків.  

Реформуючи ПДВ, особливу увагу слід приділити саме диференціації ставок, 

що дасть змогу підвищити регулятивний потенціал та соціальну спрямованість 

цього податку. Більшість країн, що використовують ПДВ або його аналог, 

застосовують, поряд із основною ставкою, знижену. 

Враховуючи те, що сільськогосподарські підприємства використовують у 

виробництві продукції сільського господарства різну кількість продукції власного 

виробництва, вважаємо, що ставка ПДВ повинна становити не менше 10%. Така 

ставка дасть змогу відшкодувати вихідний ПДВ за придбання сировини та 

матеріалів для сільськогосподарського виробництва. 
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ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Одним із інструментів фінансового оздоровлення підприємств є 

реструктуризація. Законом України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» передбачено використання 

реструктуризації як ефективного засобу відновлення платоспроможності 

підприємства, який рекомендується залучати до плану санації. 

Основний зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника 

статутного фонду юридичної особи та у зміні організаційно-правової форми 

організації бізнесу. 

Реструктуризація підприємства спрямовується на виконання двох основних 

завдань: по-перше, якнайшвидше забезпечити виживання підприємства; по-друге, 

відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Ефективність реструктуризації забезпечується заходами, які покладені в 

основу плану реструктуризації і спрямовані на вдосконалення організації та 

управління виробничо-господарською діяльністю, поліпшення фінансового стану 

підприємства. У плані слід відобразити переваги обраних організаційних форм і 

методів реструктуризації. У разі реорганізації слід показати, які переваги отримає 

підприємство в результаті зміни організаційно-правової форми, відокремлення 

окремих структурних підрозділів чи приєднання інших підприємств. 

Реорганізація підприємства, яка може призвести до екологічних, 

демографічних та інших негативних наслідків, що торкаються інтересів населення 

певної території, має бути погоджена з відповідною радою народних депутатів. 

Отже, реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-

господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих 

на реорганізацію підприємства, зокрема його поділом з переходом боргових 

зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено 

планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової 

форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню 

обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності 

виробництва та задоволенню вимог кредиторів. 
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Проблема забезпечення інвестиційної безпеки особливо актуальна для 

України, яка має забезпечити розбудову ринкової економіки, подолати деформації 

у структурі економіки, оновити продукцію та виробничий апарат у промисловості, 

освоїти нові для себе види діяльності у сфері послуг. 

Головним критерієм інвестиційної безпеки є конкурентоспроможність 

економіки як процесу реалізації економічної безпеки у динаміці. З огляду на те, що 

критерій економічної безпеки – підтримання в адекватному стані умов 

життєдіяльності (економічне зростання, добробут населення), то матеріальною 

основою цього є певний рівень інвестування та інвестиційної безпеки. 

Поняття «інвестиційна безпека» означає також процес забезпечення такого 

стану інвестиційної сфери, за якого економіка спроможна зберігати й підтримувати 

такий рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх та зовнішніх загроз, 

що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку та соціально-економічної 

стабільності країни, зростання конкурентоспроможності національної економіки та 

добробуту населення.    

Структурними компонентами державного механізму забезпечення 

інвестиційної безпеки є: 

1) моніторинг як інформаційно-аналітична система спостережень за 

динамікою показників економічної та фінансової безпеки країни; 

2) діяльність держави щодо запобігання загрозам інвестиційній безпеці і 

відшкодування зазнаних збитків, пов'язаних з перевищенням граничних значень за 

тими або іншими показниками безпеки; 

3) діяльність держави щодо виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх 

загроз інвестиційній безпеці економіки. 

Усі перелічені механізми є цілісною системою, в якій залежно від 

особливостей протікання процесів економічного розвитку можуть переважати ті 

або інші компоненти. Особливо виразно це спостерігається під час аналізу 

економічної безпеки транзитивних економік, в яких спостерігається динамічна 

зміна ролі механізмів забезпечення економічної безпеки. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 

У фінансовій системі загалом і в розрізі окремих підсистем зосереджені 

істотні обсяги фінансових ресурсів, що становлять понад 80% від обсягу валового 

внутрішнього продукту. У підприємницьких структурах зосереджені значні фонди 

фінансових ресурсів, проте в розрізі окремих підприємств кошти розміщені 

нерівномірно. Нерівномірність фінансового забезпечення деяких підприємств за 

рахунок власних ресурсів пов'язана як з внутрішніми факторами, так і зі 

зовнішніми. До внутрішніх факторів належать собівартість продукції, її якість, 

рівень організації виробництва тощо. До зовнішніх – система оподаткування, 

ліцензування, насиченість ринку товарами певної групи, платоспроможність 

покупців. 

Досить гострою як для суб’єктів господарювання, так і для держави загалом, 

є проблема з використання обігових коштів, від чого значною мірою залежить 

розвиток виробничої сфери. За двадцятипятитирічну історію ця динаміка не дає 

можливості говорити про поступові та рішучі кроки на шляху до ринкової 

економіки, лише про хаосні потуги держави у сфері фінансового управління 

провести точкові й недалекоглядні зміни з метою отримання чергового траншу 

кредиту від міжнародних фінансових інститутів та залучення приватних інвесторів. 

На нашу думку, генератором вимивання обігових коштів  як доходів суб’єктів 

господарювання, так і державного бюджету, є проблемна методика адміністрування 

ПДВ та відсутність реально доступного кредитного ресурсу, який би забезпечив 

розвиток як інвестиційних проектів, так і потреб виробничого характеру з метою 

зростання темпів розвитку економіки держави загалом.  

Водночас не варто забувати і про архіважливу роль страхових та резервних 

фондів, які в розвинутих країнах є гарантами недопущення проблемних аспектів, 

що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності.  

Отже, на нашу думку, однією з ключових проблем, яка гальмує темпи і 

пропорції розвитку економіки з погляду фінансової системи, є відсутність обігових 

коштів у суб’єктів господарювання. 

З метою подолання цих проблем передусім необхідно здійснити структурні 

зміни в організації системи оподаткування та кредитування з урахуванням потреб 

бізнесу та держави, щоб процес розвитку економіки набув традиційних рис, 

притаманних ринковій економіці. 
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ  

ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 

Фонд соціального страхування України утворюється злиттям Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

Позитивними змінами Фонду, на нашу думку, є: підвищення ефективності 

управління соціального страхування, скорочення та оптимізація витрат на 

управління, спрощення обслуговування застрахованих осіб та роботодавців, 

прозорість роботи Фонду.  

Основний недолік злиття – погіршення соціального захисту застрахованих 

осіб та членів їхніх родин. Адже у законопроекті не передбачено фінансування за 

рахунок коштів соціального страхування санаторного оздоровлення застрахованих 

осіб, що неодмінно призведе до видатків Фонду для виплати допомоги із 

тимчасової непрацездатності. Адже таке оздоровлення чи лікування спрямоване на 

зниження та запобігання інвалідності, скорочення термінів непрацездатності, а в 

результаті – збереження трудового потенціалу країни. Враховуючи нинішній рівень 

оплати праці у країні, а також те, що путівки коштують удвічі дорожче за середню 

місячну зарплату, більшості громадян санаторії та профілакторії виявляться 

недоступними. 

Об’єднання фондів провадить істотне урізання соціальних послуг і 

можливостей. Замість того, щоб зміцнювати здоров’я людей до настання хвороби, 

запобігати дорогому лікуванню, реабілітувати тих, хто отримав травму чи переніс 

операцію, соціальні реформи сьогодні спрямовані на цілковите нехтування станом 

здоров’я українців, зменшення трудового ресурсу та збільшення смертності, у тому 

числі дитячої. 

Профспілковий актив країни нині зайнятий тим, аби мінімізувати наслідки 

запропонованої реформи соціального страхування. З боку урядових структур 

реакція на зауваження та пропозиції ФПУ доволі млява. Не вдалося порозумітися з 

урядовцями й у питанні затвердження бюджету Фонду соціального страхування 

безпосередньо правлінням Фонду як вищим органом управління.  

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ОПЛАТИ 

 

В Україні правова база організації безготівкових розрахунків визначається 

низкою нормативно-правових актів, які регламентують банківську діяльність 

(наприклад, Закон України „Про банки і банківську діяльністьˮ тощо). 

Сфера використання готівкових грошей у народному господарстві обмежена 

порівняно з безготівковими розрахунками, і переважно їх використовує населення. 

Тому безготівкові розрахунки мають низку переваг над готівковими грошима: 

зменшуються затрати праці й відсотки, пов’язані з використанням готівкових 

грошей (карбування, друкування); максимально пришвидшується оплата 

придбаних товарів чи послуг і погашення боргів, що в сукупності у країні поліпшує 

ділові стосунки між усіма суб’єктами господарювання. 

Стаття 1088 Цивільного кодексу України зазначає, що безготівкові 

розрахунки проводяться через банки, інші фінансові установи, в яких відкриті 

відповідні рахунки, якщо інше не випливає із Закону та не обумовлене видом 

безготівкових розрахунків. 

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на 

паперових носіях, або в електронному вигляді. Банки в Україні можуть 

використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги-

доручення, банківські платіжні картки та ін.  

Попри те, що платіжні картки в Україні емітує значна кількість установ 

(141 банк), провідні позиції в цьому сегменті зберігають традиційні лідери: ПАТ КБ 

«ПриватБанк» (30,9 млн карток), АТ «Ощадбанк» (11,4 млн),  АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» (4,1 млн), АТ «Дельта Банк» (2,1 млн) і АТ «УкрСиббанк» (1,9 млн). 

Спостерігається тенденція розвитку безготівкових платежів, хоча їх частка у 

структурі грошового обороту залишається невеликою, незважаючи на динамічний 

розвиток емісії платіжних карток. Інтенсивно розвиваються лише карткові 

зарплатні проекти. Не виконується основна функція карткових систем – 

переведення роздрібного грошового обороту в безготівкову форму. Картки, 

емітовані українськими банками, використовуються більш як у 20 разів частіше у 

разі зняття готівки, ніж для розрахунків за товари та послуги.  

Практика переходу на систему безготівкових розрахунків є пріоритетною і 

дає змогу підвищити ефективність усієї фінансової системи країни. 
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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

У Концепції національної безпеки України серед основних загроз 

національній безпеці виділені й такі, які характеризують загрози для фінансової 

безпеки нашої країни. Серед них: велика боргова залежність держави, критичні 

обсяги державного зовнішнього і внутрішнього боргів, «тінізація» державної 

економіки тощо. На нашу думку, дуже серйозною загрозою для фінансової системи 

України є неофіційна доларизація нашої економіки, що свідчить про недовіру 

громадян і підприємців до власної валюти, а також про недовіру до монетарної 

політики уряду. 

Фінансову систему України дестабілізуєі масове вивезення українського 

капіталу за кордон, що також опосередковано свідчить про недовіру його власників 

до фінансово-банківської системи нашої країни. За експертними оцінками, 

щорічний експорт капіталу за межі України становить близько 3–5 млрд дол. США, 

а загальна сума вивезеного за роки незалежності капіталу сягнула понад 20 млрд 

дол. США. Джерелом такого капіталу переважно є перерозподіл державної 

власності, неповернення виручки за експортовану продукцію, ухилення від сплати 

податків, спекулятивні фінансові операції. Тому, з одного боку, треба посилювати 

відповідальність за приховування доходів за кордоном, а з іншого – створити 

законодавчі умови для легалізації в Україні вивезеного з неї капіталу 

некримінального характеру. Так робили і роблять багато країн, що забезпечує 

певний позитивний результат. 

Важливим напрямом підвищення фінансової безпеки України є протидія 

доларизації грошової сфери нашої країни. За різними оцінками, поза банками у нас 

перебуває близько 14–20 млрд дол. США, що є умовою функціонування і розвитку 

тіньової економіки. Причому привертає увагу той факт, що щорічно ця сума 

збільшується. Це свідчить про недовіру фізичних і юридичних осіб до банківської 

системи країни та невпевненість власників валюти у стабільності фінансової 

системи України на перспективу. Виходом із цієї ситуації могло б стати прийняття 

не щорічних, а п'ятирічних бюджетів, які були би гарантами незмінності бюджетної 

політики хоча б у середньостроковій перспективі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ  

 

Нині стан фінансування охорони здоров’я України характеризується 

недостатністю коштів і не створює підґрунтя для здійснення якісної медичної 

допомоги. Незважаючи на те, що економіка нашої держави визначена ринковою, 

система охорони здоров’я все ще функціонує за пострадянськими принципами. У 

Конституції задекларований принцип безкоштовної медичної допомоги, а на 

практиці відбувається узаконення механізму оплати за медичне обслуговування 

методом «благодійництва». При цьому бюджетних ресурсів на охорону здоров’я за 

останні роки передбачено у розмірі від 3 до 4% від ВВП, тоді як в економічно 

розвинених країнах цей показник становить 10–15%. 

У 2015 р. програмою діяльності Кабінету Міністрів України було 

передбачено розроблення та сприяння затвердженню Закону України «Про медичне 

страхування», який у разі його введення в дію міг би започаткувати запровадження 

в Україні загальнообов’язкового державного медичного страхування. Згідно з 

«Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування», медичне страхування є одним із видів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування. 

Основними причинами зволікання з прийняттям обов’язкового медичного 

страхування є : 

- проблема конституційності кроку, пов’язана з трактуванням положення 

Конституції щодо «безоплатної медичної допомоги»; 

- проблема, пов’язана зі статусом страховика, яка полягає в тому, чи створю-

вати новий окремий Фонд загальнообов'язкового медичного страхування, чи 

залучити до цієї роботи наявні фонди соціального страхування; 

- питання допуску до системи медичного страхування приватних страхових 

компаній; 

- адміністративні труднощі, пов’язані зі створенням нового Фонду, де 

орієнтовні витрати лише на оплату праці його працівників (приблизно 9 тис. осіб) 

становлять за підрахунками щонайменше 0,6 млрд грн. 

Запровадження обов’язкового медичного страхування сприятиме переходу 

від бюджетної до бюджетно-страхової моделі фінансування системи охорони 

здоров’я.  
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РЕЗЕРВИ ПОКРАЩАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ                

У ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Оцінка результатів господарювання, отриманих від використання фінансових 

резервів, здійснюється окремо за кожним видом  фінансових результатів. Першими 

в цьому переліку будуть результати виробничі, тобто кількість додатково 

отриманої продукції. Максимальний їх розмір на одиницю площі (поголів’я) 

дорівнюватиме різниці між генетичним потенціалом рослин (тварин) та рівнем, 

досягнутим на підприємстві до залучення резервів.  

Наступними результатами після виробничих будуть економічні. До них ми 

відносимо грошові надходження від реалізації додатково отриманої продукції 

(додаткову виручку) та додатковий прибуток. Саме вони визначатимуть 

ефективність виробничих результатів, показуючи успішність господарювання. 

Оцінка економічних результатів здійснюється на основі результатів виробничих та 

використання методів прогнозування.  

Збільшення валового доходу – джерело для збільшення суми коштів, що 

можуть бути спрямованими на підвищення оплати праці, яка в 

сільськогосподарському виробництві вдвічі менша, ніж у середньому у країні. 

Поліпшення ситуації з оплатою зробить сільське господарство привабливішим для 

найманих працівників, і дасть змогу стверджувати про паралельне використання і 

резервів кадрового характеру.  

Іншим результатом використання резервів є підвищення фінансово-

економічної стійкості підприємства. Поліпшення його результатів господарювання 

дає змогу внести зміни також у політику запасів підприємства, що проявлятиметься 

у збільшенні як матеріальних, так і фінансових резервів (резерви як запаси). 

Перелічені результати використання резервів досить важко однозначно оцінити у 

грошовій формі, а відповідно – непросто зіставити з додатково понесеними 

витратами.  

Потенційні резерви є серйозним ресурсом для підвищення економічної 

ефективності підприємств, проте залучення резервів не обов’язково призводить до 

такого результату. Для того щоб ефективність зросла, витрати на залучення 

резервів мають бути меншими за отриманий додатковий ефект. Зіставлення таких 

витрат та ефекту буде не завжди простим, оскільки вони не завжди можуть мати 

грошовий вираз. Під час оцінки потенційних резервів слід враховувати 

непропорційність темпів зростання додаткових витрат та додаткового ефекту і 

намагатися знайти оптимальне їх співвідношення.  
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СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

Україна – одна з тих держав, котрі володіють достатнім ресурсним 

потенціалом для ведення сільського господарства, однак більшість вітчизняних 

суб’єктів господарювання останнім часом відчувають гостру потребу у фінансових 

ресурсах.  

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, на 

19 червня 2015 року 1443 підприємства агропромислового комплексу залучили 

кредити загальним обсягом 7,6 млрд грн, що в 1,3 раза більше, ніж на відповідну 

дату 2014 р. (5,6 млрд грн). Зокрема: понад 5,4 млрд грн – короткострокові, 

1,2 млрд грн – середньострокові, та лише 894 млн грн – довгострокові кредити. 

Для вирішення проблеми з кредитуванням у 2015 році стартував новий 

проект «Аграрні розписки», який поступово поширився територією України. 

Перевагами цього проекту є те, що він допомагає кредиторам ефективніше 

фінансувати аграрний сектор, впроваджує аграрні розписки як інструмент, 

забезпечений заставою.  

Аналізуючи досвід провідних країн у вирішенні проблеми із кредитуванням 

сільськогосподарських виробників, можемо сказати, що найкориснішим вважається 

досвід США та країн Західної Європи.  

Забезпечуючи створення сприятливого інвестиційного клімату 

підприємствам, українські сільськогосподарські виробники мають великі 

можливості для одержання іноземних інвестицій у власне виробництво. Варто 

також брати до уваги досвід провідних країн у системі фінансування та підтримки 

фермерських господарств. Пропонуємо розширити масштаби проекту Світового 

банку «Аграрні розписки», а також створити прототип Сільськогосподарського 

рентного банку Німеччини в Україні, котрий би надавав кредити під європейську 

кредитну ставку 5-10% тільки тим підприємствам, які б виконували вимоги щодо 

платоспроможності, ліквідності, рентабельності підприємства.  
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ЛІЗИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

Протягом останніх років матеріально-технічна база АПК украй зруйнована. 

Недостатня забезпеченість сільськогосподарських підприємств матеріально-

технічними засобами (тракторами, комбайнами, автомобілями тощо) безпосередньо 

пов’язана з відсутністю фінансових ресурсів. 

Одним із способів відтворення основних засобів є лізинг – особлива сфера 

підприємницької діяльності, поширена за кордоном, – сьогодні розвивається і в 

Україні. 

Лізинг – це одна з найпривабливіших і найперспективніших форм 

інвестування, яка спроможна істотно пожвавити процес оновлення матеріально-

технічної бази сільськогосподарських товаровиробників та входження економіки 

України до структури світового ринку. Фінансовий лізинг – це лізинг із повною 

окупністю орендованих матеріальних елементів основних фондів. Згідно із 

Законом, фінансовий лізинг – вид цивільно-правових відносин, що виникають із 

договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов’язується набути у 

власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 

лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування останньому 

на визначений строк не менше одного року за встановлену плату.  

Незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових 

послуг в Україні перебуває на стадії становлення. Активізація лізингових операцій 

істотно впливає на розширення реального сектору економіки. На сьогодні лізинг як 

спосіб реалізації продукції та здійснення інвестицій набув значного поширення в 

усьому світі. У країнах із розвиненою ринковою економікою лізингові операції для 

багатьох суб'єктів господарювання переважали за технічного переозброєння 

матеріально-технічної бази виробництва.  

Українські лізингові компанії зазначають, що ключовою умовою розвитку їх 

бізнесу є доступ до фінансових ресурсів. Вони вважають фінансування своїх 

операцій найголовнішою проблемою, що впливає на їх бізнес. Брак фінансових 

ресурсів – результат макроекономічної нестабільності, високого рівня інфляції, 

недостатності довгострокових кредитів, а також високих процентних ставок та 

комісії банку. 

Переваги фінансового лізингу перед прямим кредитуванням широко 

використовують у світовій практиці: близько третини інвестицій у нове обладнання 

здійснюється саме за допомогою фінансового лізингу. В Україні ж, за експертними 

оцінками, загальний річний обсяг операцій лізингових компаній у середньому 

становив останнім часом лише близько $380 млн, що дорівнювало приблизно 15% 

платоспроможного попиту. Такий стан зумовлений численними проблемами, 

зокрема недосконалістю нормативно-правого регулювання лізингових операцій.  
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Аналізуючи вітчизняний ринок лізингу, треба відзначити його активізацію, 

але обсяги здійснення лізингових операцій залишаються у декілька разів нижчими 

за аналогічні показники західних країн. Для успішного розвитку лізингу в Україні 

доцільно вжити комплекс заходів із реформування податкового законодавства, 

встановлення норм пришвидшеної амортизації, урізноманітнення джерел 

фінансування лізингових операцій тощо. 

Отже, ринок лізингових послуг потребує особливої уваги, оскільки це не 

лише засіб стимулювання реалізації нової техніки, пришвидшення оновлення 

матеріально-технічної бази, а й інтенсифікація розвитку національної економіки 

загалом, підвищення її якісного рівня.  

 

 

УДК 336:368.5(477) 

Хомишинець Н., ст. 2-го курсу Навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Томашевський Ю.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ 

 

Аграрний потенціал України з кожним роком приваблює все більше й більше 

іноземних інвесторів та банківського сектору. За даними 2011–2015 рр. кредитні 

портфелі банків у сільському господарстві – найменш збиткові порівняно з іншими 

галузями економіки. Загальний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 

в Україні становить близько 10% у структурі ВВП країни, що суттєво впливає на її 

економічні показники і наповненість бюджету. У сільському господарстві України 

спостерігається стабільне зростання, а середня рентабельність виробництва вже 

кілька років поспіль залишається на рівні 19-20%, і продовжує поступово 

збільшуватися, досягаючи понад 30% в окремих господарствах. 

Проте сучасний стан розвитку системи страхування в Україні поки що не 

завжди дає змогу ефективно та якісно виконувати функції зменшення фінансових 

втрат через настання ризиків. У цій галузі існує низка проблем, які перешкоджають 

розвитку системи страхування врожаю сільськогосподарських культур. Зокрема, 

незважаючи на законодавчо-гарантоване державне субсидування, фактичний рівень 

підтримки з боку держави незначний, у 2009-2015 роках взагалі відсутній. 

Отже, варто серйозно оцінити ситуацію та вжити необхідних заходів.  

Відновлення субсидійованого агрострахування може суттєво підштовхнути ринок 

України до розвитку. Так це працює в більшості країн, де страхування аграрних 

ризиків розвивається та покриває понад 50% всього виробництва. Досвід 

проведення страхування в ринково-розвинених країнах  показує, що сільське 

господарство в цих країнах постійно отримує фінансову підтримку з боку держави. 

Відповідної підтримки з боку держави потребує і вітчизняний аграрний страховий 

ринок. Саме завдяки фінансовій, правовій та організаційній допомозі держави 
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сільськогоспвиробникам вдасться піднести рівень розвитку сільського 

господарства на вищий рівень та забезпечити безперебійне та якісне виробництво 

продовольства в державі. Страхування може стати однією з важливих умов 

гарантування економічної безпеки і стабілізації фінансового стану виробників 

сільськогосподарської продукції. 
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Томашевська О., ст. 6-го курсу Навчально-наукового інституту заочної та  

післядипломної освіти 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Томашевський Ю. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НЕОБХІДНІСТЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НБУ 

 

Валютний курс є одним із найголовніших макроекономічних показників. 

Через курс національної валюти Центральний банк впливає на стан платіжного 

балансу країни, а також використовує його як інструмент монетарної політики. 

Валютний курс відображає взаємодію національної та світової економік, регулює 

діяльність багатьох економічних сфер. Проте зміни курсу не завжди є явищем 

позитивним і можуть призвести до непередбачуваних наслідків у різні сфери 

економіки. На сьогодні ця проблема досить актуальна і потребує дослідження та 

порівняння теперішнього досвіду з попередніми роками.  

В Україні криза банківської системи також стала наслідком надмірної 

кредитної експансії. Високі темпи кредитування української економіки стали 

можливими завдяки збільшенню сум зовнішніх запозичень на світових фінансових 

ринках.  

Тому за результатами проведеного дослідження щодо тенденції змін 

валютного курсу гривні, для недопущення надмірних курсових стрибків є 

необхідність посилення ролі НБУ у процесах курсоутворення через як активні 

валютні інтервенції, так і підвищення жорсткості правил торгівлі на валютному 

ринку; розвитку механізмів управління гнучким валютним курсом з метою 

недопущення його різких стрибків і збереження оптимальної динаміки реального 

обмінного курсу гривні зниженням темпів інфляції; зміни концепції регулювання 

руху капіталів у напрямі зняття обмежень на приплив капіталу і посилення 

контролю за його відпливом. 

Для досягнення зазначених цілей першочерговими заходами для стабілізації 

ситуації на валютному ринку мають бути: перехід до нового сценарію регулювання 

НБУ валютного курсу, основними ознаками якого має стати концентрація зусиль на 

створенні належних інституційно–організаційних умов для розвитку ринкових 

засад курсоутворення, раціональнішого використання валютних коштів, посилення 

мотивації суб’єктів валютних відносин до підтримання збалансованих валютних 

позицій. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРАРНОГО ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА  

В УКРАЇНІ 

 

Виробництво зерна займає чільне місце серед інших галузей рослинництва, 

адже воно є беззаперечною умовою існування людства, а також визначає соціально-

економічне становище країни на світовій арені. Проте, на жаль, збільшення обсягів 

виробництва продовольчого та фуражного зерна українськими товаровиробниками 

в сучасних ринкових умовах  ще не є ознакою ефективної їх діяльності та розвитку 

сільськогосподарського виробництва загалом. Основною причиною цього є 

недосконалість системи реалізації виробленої продукції. Істотне зростання 

вітчизняного виробництва зерна та його експорту, яке прогнозується найближчими 

роками, за рахунок підвищення врожайності, збільшення посівних площ під 

зерновими культурами та ефективнішого господарювання, – вимагає й ефективних 

каналів збуту продукції. 

Економічна ефективність передбачає досягнення максимального ефекту від 

господарської діяльності підприємств за мінімальних витрат ресурсів. При цьому 

вона відображає вплив сукупності факторів, що формують її рівень і зумовлюють 

тенденції розвитку галузі.  

У 2015 р. площа, засіяна зерновими культурами, зберігається на рівні 

попереднього року, і становить близько 14,9 млн га. Із них озимих зернових – 

8,0 млн га (109 % до 2014р.), ярих зернових і зернобобових – 6,9 млн га. 

Незважаючи на політичну та економічну ситуацію, Україна демонструє стабільні 

обсяги виробництва зерна. Якщо у 2013 р. зернотрейдери експортували 32 млн т, то 

у 2014 р. зовнішні продажі перевищили 35 млн т. Водночас для досягнення високих 

стабільних урожаїв в Україні необхідно вирішити проблеми виробничого, 

організаційного та економічного характеру та вжити заходів для підвищення 

ефективності зерновиробництва. 

Підвищення рівня ефективності виробництва зерна – найважливіше завдання, 

виконання якого повинно здійснюватися не тільки на державному, а й на 

регіональному рівнях, де вирішують питання забезпечення населення продуктами 

харчування. 

Основними шляхами підвищення ефективності виробництва зерна у 

сільськогосподарських підприємствах України є зростання урожайності зернових 

культур за рахунок інтенсифікації галузі, що призводить до зниження собівартості 

продукції, підвищення цін реалізації та рентабельності її виробництва.  
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ              

В ТЗОВ “ШТЕРН АГРО” ТЛУМАЦЬКОГО РАЙОНУ                        

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Кінцевою метою діяльності підприємств у ринковій економіці є отримання 

прибутку. Співвідношення прибутку до виробничих ресурсів, які використані для 

його отримання (затрат на виробництво та реалізацію продукції), характеризує 

прибутковість або рентабельність виробництва. Аналіз свідчить про певне 

підвищення рівня рентабельності насіння соняшнику в ТзОВ “Штерн Агро” за 

2012–2014 рр. (на 1,5 в. п.) і зростання маси прибутку на 1 ц реалізованого насіння 

(на 2,31 грн), на 1 га товарної площі (на 118 грн). Такі темпи зростання зазначених 

показників рентабельності за умов зростання обсягів збуту продукції забезпечили 

зростання загальної маси прибутку від продажу насіння соняшнику на 54,0 тис. грн. 

Це у свою чергу створює сприятливі умови для розширеного відтворення галузі за 

рахунок власних доходів. 

Аналіз засвідчив, що зростання рівня рентабельності насіння соняшнику в 

досліджуваному підприємстві було досягнуто за рахунок нижчих темпів зниження 

реалізаційних цін на насіння порівняно із зниженням собівартості 1 ц цієї 

продукції. Водночас можливості підвищення рентабельності насіння соняшнику на 

перспективу за рахунок зростання цін практично вичерпані, оскільки рівень цін на 

кінцеву продукцію жиро-олійного підкомплексу (соняшникову олію) наближений 

до світових. Тому подальше підвищення рентабельності насіння соняшнику в 

підприємстві слід пов’язувати із зниженням його собівартості. 

До наявних у ТзОВ “Штерн Агро” резервів зниження собівартості насіння 

соняшнику належать: економне і раціональне використання матеріальних ресурсів, 

їх нормування та вдосконалення структури, підвищення врожайності на основі 

впровадження інноваційних технологій та вдосконалення системи насінництва, 

підвищення продуктивності праці, ліквідація втрат продукції, реформування 

внутрішньогосподарських відносин, впровадження такої системи матеріального 

стимулювання працівників, яка б передбачала тісний зв’язок оплати праці із 

кінцевими результатами діяльності галузі, тощо. 
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СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ШКІЛ ЯК ШЛЯХ  

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Упродовж останніх років особливо актуальною є проблема освіти. Якість 

нашої освіти з кожним роком не зростає, а спадає, і процес цей, на жаль, 

продовжується безперервно. Багато дослідників пов’язують зниження якості освіти 

із рівнем виховання, показники якого на сьогодні значно гірші, ніж раніше, та 

бажанням дітей навчатися.  

Вищого рівня професійної освіти неможливо досягти без загальної 

гуманітарної освіти й інноваційних підходів до вирішення будь-яких проблем. 

Орієнтація на ці стратегічні напрями прийнятна, але консерватизм, властивий 

вищій школі, перешкоджає руху вперед. Головна мета інноваційної освіти – 

збереження і розвиток творчого потенціалу людини. Для того щоб реформувати 

освіту в Україні, необхідний пошук оптимальної відповідності між сформованими 

традиціями в українській вищій школі й новими вміннями, пов’язаними зі вступом 

у Світовий освітній простір. 

Проект створення мотиваційних шкіл спрямований на створення комфортних 

умов щодо розвитку творчої особистості дитини за всіма напрямами позашкільної 

освіти, використовуючи всі набуті знання та досвід, отриманий за кордоном. 

Основною метою проекту є створення мотиваційних шкіл на основі використання 

інноваційних методів, спрямованих на підвищення результативності та мотивації 

дітейіз малозабезпечених сімей, а також для тих, хто не має змоги навчатися в 

ліцеях, гімназіях та школах із поглибленим вивченням низки предметів. Тобто 

створення таких шкіл має поширюватися на регіони з малорозвиненою соціальною 

інфраструктурою. 

Варто звернути увагу на вивчення іноземних мов. Оскільки в більшості шкіл 

знання мов є «слабким місцем», то в мотиваційних школах доцільно впровадити 

іноземну мову не лише предметом вивчення, а й засобом вербального спілкування 

– один або декілька разів на тиждень проводити так званий speakingclub, завдяки 

чому діти матимуть можливість розвивати свої навички спілкування іноземною 

мовою. Для кращого сприйняття мови на слух – щотижня організовувати перегляд 

мультфільмів або фільмів на доступному для розуміння рівні іноземної мови. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМТВ 

 

Попри виняткову важливість поширення інноваційних процесів в аграрному 

секторі, масштаби й результати їх здійснення – не найкращі. 

Сільськогосподарським виробникам пропонується широкий асортимент науково-

технічних напрацювань, однак спостерігаються значні труднощі з доведенням їх до 

практичного використання. Отже, необхідно удосконалювати систему відносин між 

суб’єктами, діяльність яких пов’язана з продукуванням, поширенням і 

використанням інновацій. Ідеться про формування і розвиток ринку інноваційної 

продукції в аграрному секторі (ринку агроінновацій), що зумовлює актуальність 

дослідження відповідних процесів.  

Основними продуцентами інновацій для вітчизняного сільського 

господарства є державні підприємства та організації – галузеві науково-дослідні 

інститути та дослідні господарства, що входять до їх системи. Споживачами 

(покупцями) інновацій є сільгоспвиробники, рівень практичного використання 

якими відповідних нововведень сьогодні доволі низький. Повноцінне 

функціонування ринку інновацій в аграрному секторі дасть змогу вирішити низку 

актуальних для галузі проблем, пов’язаних із розширенням фінансування наукових 

досліджень, у тому числі завдяки участі іноземних інвесторів, адаптацією програми 

досліджень до конкретних запитів сільськогосподарських виробників, посиленням 

відповідальності й зацікавленості в кінцевих результатах усіх причетних до 

впровадження в галузі інновацій суб’єктів. 

Комерціалізація агроінноваційного процесу дасть поштовх розвитку 

відповідної інфраструктури. Стрижневим елементом цієї інфраструктури є 

сільськогосподарські дорадчі служби, організаційним ядром яких у вітчизняних 

умовах повинні бути аграрні університети. Діяльність дорадчих служб достатньо 

повно враховує особливості поширення інновацій в агарному секторі. Її слід 

вважати каталізатором інноваційного розвитку галузі.  
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ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

 

Сільськогосподарське виробництво характеризується високим рівнем ризику. 

Крім невизначених та нерегульованих природно-кліматичних умов, дію яких у 

багатьох випадках контролювати неможливо, сільськогосподарські виробники 

зіштовхуються із таким ризиками як коливання цін, непослідовність державної 

політики. Мінімізація ризику можлива за умов своєчасної ідентифікації та 

класифікації усіх можливих їх видів. Основними напрямами мінімізації ризиків 

виробників сільськогосподарської продукції є диверсифікація, страхування, 

самострахування та кредитування. 

Диверсифікація є одним із найуніверсальніших способів мінімізації ризику і 

“найдешевших”. Доки існує можливість розподіляти кошти за різними напрямами 

діяльності, результативність яких не пов'язана тісно між собою, доти існує 

можливість певною мірою уникати ризику. 

Страхування – найефективніший спосіб управління ризиками, що дає змогу 

вигідно поєднувати інтереси учасників ринку аграрного страхування та держави. 

Однак страхові послуги сільськогосподарським товаровиробникам надає лише 

незначна кількість страхових компаній, інформація про умови та порядок 

страхування неповна та важкодоступна, перелік послуг, які надають страхові 

компанії, часто не відповідає потребам аграрних підприємств.  

Самострахування – це група заходів для внутрішнього страхування ризиків, 

покликана забезпечити нейтралізацію їх негативних фінансових наслідків у процесі 

розвитку підприємства. У процесі самострахування створюють різні резервні та 

страхові фонди на випадок покриття непередбачених затрат, кредиторської 

заборгованості тощо.  

Кредитування сільського господарства потребує формування банками 

адекватної кредитної політики, яка б виходила зі статусу аграрного сектору і 

завдяки цьому створювала б пріоритетні умови для його розвитку. 

Мінімізація або усунення негативного впливу ризику дає змогу досягнути 

економічного та соціального результату від конкретного заходу або проекту. 
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ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ТА ВИРОБНИЦТВО СОНЯШНИКОВОЇ 

ОЛІЇ В УКРАЇНІ 

 

Україна займає одне з провідних місць серед соняшникосійних держав, 

виробляючи щорічно близько 10% насіння соняшнику у світі. Соняшник – основна 

олійна культура в Україні. Посіви соняшнику в Україні займають понад 2 млн га, 

що становить 96 % площі всіх олійних культур. Соняшник є однією з небагатьох 

культур, яка в умовах нестачі поживних елементів і вологи спроможна давати 

певний урожай і приносити прибуток сільськогосподарським виробникам. Ринок 

його насіння у країні розгалужений та різноманітний, що зумовлено великою 

площею посівів та популярністю культури, сприятливими природно-кліматичними 

умовами вирощування та високим потенціалом урожайності, попитом на сировину. 

Особливо це стосується Південного регіону та його областей, які належать до 

найсприятливіших зон вирощування цієї культури. 

Тенденцією сучасного сільськогосподарського виробництва Херсонської 

області є сплеск вирощування на соняшник, що також пояснюється збільшенням 

попиту на кінцеву продукцію цієї культури. Вирощування соняшнику займає 

важливе місце в сільському господарстві Херсонської області. Виробництво 

нерафінованої олії за січень-квітень 2015 р. збільшилося на 22,2% порівняно з 

січнем-квітнем 2014 р. та становило 1489 тис. т. Важливо, що за 15 останніх років в 

Україні збудовано 27 заводів і модернізовано майже всі підприємства галузі, що 

дало змогу створити понад 50 тис. нових робочих місць. Оцінюючи тенденції 

виробництва соняшникової нерафінованої олії в Україні протягом 2005–2015 рр., 

можна констатувати значне збільшення обсягів виробництва. 

Отже, олійно-жирова промисловість разом з іншими галузями української 

економіки істотно впливає на соціально-економічну ситуацію у країні, 

забезпечуючи реалізацію національних інтересів. Ефективний розвиток 

підприємств олійно-жирового комплексу України значною мірою буде залежати від 

технічного переозброєння та застосування сучасних технологій переробки олійних 

культур, а також від реалізації науково обґрунтованих стратегій розвитку цих 

підприємств, що базуються на партнерстві з виробниками сировини та 

збереженням захисної дії вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ  

АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Конкурентоспроможність підприємства, галузі, національної економіки 

безпосередньо залежить від конкурентоспроможності продукції. За умов ринкової 

системи господарювання конкурентоспроможність продукції ‒ надзвичайно 

важливий чинник комерційного успіху підприємства.  

На основі проведеного дослідження конкурентоспроможності продукції на 

прикладі ТзОВ «Княжі лани» Золочівського району Львівської області можна 

зробити такі висновки і пропозиції: 

1. Конкурентоспроможність продукції – це спроможність продукції бути 

привабливішою для покупця порівняно з іншими виробами аналогічного виду й 

призначення, завдяки кращій відповідності її якісних і вартісних характеристик 

вимогам ринку й споживчим оцінкам. 

2. За умови виконання всіх необхідних завдань, передусім наближення всіх 

виробничих параметрів АПК до світових стандартів, трансформування і побудова 

нових гнучких механізмів управління галузями дасть змогу істотно підвищити 

конкурентоспроможність продукції АПК, а зокрема й зернопереробної продукції, 

не тільки на національному, а й на міжнародному рівняї. 

3. Шляхами підвищення конкурентоспроможності продукції ТзОВ «Княжі 

лани» є: розширення асортименту продукції; активізація рекламної діяльності в 

засобах масової інформації; стимулювання продажів за рахунок проведення 

різноманітних акцій; завоювання частки на ринку продукції України та за 

кордоном.  

4. Перспективи удосконалення діяльності ТзОВ «Княжі лани» визначаються 

ефективністю асортиментної та цінової політики підприємства, політики 

просування товарів та організації їх закупівлі, обґрунтованістю та дієвістю 

рекламних заходів, організацією роботи з вивчення та прогнозування споживчого 

попиту тощо. 

Запропоновані шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції 

можуть бути застосовані підприємствами галузі АПК в усіх областях України. 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Маркетинг означає процес вивчення ринку і активного впливу на споживчий 

попит з метою розширення виробництва і збуту продукції, задовольняючи при 

цьому потреби споживачів. Серед найважливіших загальних функцій управління 

маркетингом слід виділити: аналіз навколишнього середовища; проведення 

ринкових досліджень; аналіз потреб споживачів; планування збуту продукції; 

здійснення ціноутворення; збутову політику; просування товару; рекламу; 

забезпечення соціальної відповідальності; планування асортименту товарів 

(послуг); управління маркетингом.  

У сільськогосподарських підприємствах недостатньо уваги приділено 

вивченню питань щодо перспективного впровадження нових технологій, потреби в 

підготовці кваліфікованих кадрів, а також вивченню факторів навколишнього 

середовища. На основі проведених досліджень рекомендується підприємствам 

здійснювати маркетингові дослідження ринку. Проведення маркетингових 

досліджень дало би змогу господарствам виробляти й реалізовувати продукцію, яка 

має сьогодні найбільший попит і за яку покупці готові платити вищу ціну. 

Враховуючи те, що господарства функціонують за потужної конкуренції 

агропродовольчих товарів, це вимагає істотних маркетингових зусиль на ринку. 

Тому в сільськогосподарських підприємствах доцільно створювати власний відділ 

маркетингу. 

Зважаючи на специфіку та особливості виробничо-господарської діяльності 

аграрних підприємств, вважаємо за доцільне запропонувати функціональну 

структуру відділу маркетингу. Вона дасть змогу підприємству розвивати ринок 

товарів і послуг; залучати науково-дослідні установи, заклади освіти, науковців і 

спеціалістів до розробки стратегічних питань розвитку маркетингу; вимагати від 

службових осіб сприяння у зборі, обробці, зберіганні й розповсюдженні ринкової 

інформації, надавати інформативні послуги замовникам, що загалом підвищить 

рівень економічної ефективності діяльності господарства. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В АПК 

 

На сьогодні досить актуальною темою для обговорення є інтеграція 

глобальної мережі Інтернет з реальним економічним світом. Технологічні 

можливості інтернету зумовлюють швидкий розвиток світового інформаційного 

співтовариства. Інтернет змінює зовнішність і стиль ведення бізнесу і радикально 

знижує його витрати. 

Сільське господарство дуже специфічне до реалізації інтернет-маркетингу. 

Це сектор економіки, який має свої обмеження й особливості. В інтернеті сільське 

господарство України переважно представляє технологічні бренди, а також 

компанії й ферми, які продають посадковий матеріал і насіння, особливо квіткові 

підприємства.  

Аграрний ринок – досить нестійкий і чутливий, він охоплює велику 

різноманітність продуктів. Управляючи збутом сільськогосподарської продукції, 

підприємства повинні спиратися на інформаційну підтримку. Найважливішим 

інструментом тут є інтернет, який уже давно використовують як потужний 

маркетинговий інструмент для ефективного розвитку бізнесу.  

Зрозуміло, що для того щоб інтернет-маркетинг розвивався у сфері АПК, 

необхідно створити належні умови для цього, або хоча б дати зрозуміти 

сільськогосподарським підприємствам, як за допомогою цього можна збільшити 

прибутки, адже це основна мета функціонування будь-якого підприємства, у тому 

числі сільськогосподарського. 

Якщо не звертати увагу на швидке поширення інтернет-маркетингу 

сільськогосподарськими підприємствами, це може призвести до великої втрати 

потенційного прибутку і частки ринку, значного послаблення конкурентоспро-

можності й можливості для подальшого розвитку.  

Звичайно, варто звернути увагу на можливі обмеження, як-от відсутність 

довіри споживачів до інтернет-магазинів і сайтів, безпека, фінансові угоди і 

розподіл особового питання інформації, недостатня інформованість або небажання 

сільськогосподарських підприємств змінити традиційний образ продажу. Однак, із 

погляду на зарубіжний досвід, використання переваг інтернет-ринку буде 

поступово сприяти здійсненню інтернет-маркетингу в господарствах України. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Розширене відтворення у сільськогосподарських організаціях, 

самоорганізація господарюючих суб'єктів, диверсифікація сільської економіки і 

технологічне оновлення її галузей в агропромисловому комплексі, залучення 

інвестицій – основні напрями підвищення стійкості розвитку сільських територій, 

що сприяють оптимальному використанню ресурсів, сталому розвитку сільської 

економіки, прибутковості сільськогосподарських товаровиробників, поліпшенню 

якості та рівня життя сільського населення. 

Вирішення завдань у сфері сталого розвитку сільських територій неможливе 

без їх комплексної оцінки, яка відображає соціально-економічний стан сільських 

територій і дає змогу розробити ефективні організаційно-економічні заходи щодо 

підвищення їх сталого розвитку, з урахуванням ресурсного потенціалу, 

територіальних та історико-культурних особливостей. Державне регулювання 

сталого розвитку сільських територій сприяє розробці заходів, що забезпечують 

правовий аспект реалізації соціальних, економічних і екологічних складових 

сільських територій. 

Сталий розвиток сільських територій дасть змогу забезпечити стійке 

зростання рівня сільської економіки; збільшити зайнятість, рівень і якість життя, а 

також знизити темп міграції сільського населення, зберегти навколишнє 

середовище. Вважаємо, що можливо виділити чотири взаємопов'язаних складових 

сталого розвитку сільських територій: фінансову, соціальну, екологічну та 

інституційну. Від рівня економічної стійкості залежать диверсифікація сільської 

економіки, розширення джерел формування доходів сільського населення, 

забезпечення їх зайнятості тощо. 

Соціальна стійкість відображає поліпшення житлових умов сільського 

населення, відновлення і розвиток соціальної інфраструктури та ін. Екологічна 

стійкість передбачає раціональне використання природних ресурсів. Інституційна 

складова передбачає розвиток правових, фінансових, організаційних та інших 

інститутів, що сприяють сталому розвитку сільських територій.  

Отже, реалізація перелічених заходів забезпечить позитивний соціально-

економічний і екологічний ефект у процесі розвитку сільських територій.  
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 

З урахуванням економічних та політичних процесів, які відбуваються в 

Україні, необхідно постійно здійснювати моніторинг та аналіз ЗЕД України, адже 

відбулася зміна орієнтації експортно-імпортної політики країни. Для вирішення 

проблем підвищення ефективності проведення зовнішньоторговельних операцій 

підприємствами України необхідне опрацювання нових напрямів 

зовнішньоекономічної стратегії країни. 

У результаті введення Європейським Союзом автономних преференцій 

протягом цього року зафіксовано суттєве збільшення експортних поставок до 

Європи. 

Перспективи подальшого розвитку та вдосконалення ЗЕД України пов'язані з 

проникненням українських товарів та послуг на зовнішній ринок, орієнтацією 

України на експорт з одночасним обмеженням імпорту в країну, створенням 

привабливого інвестиційного іміджу, здійсненням контролю надходжень валютних 

цінностей до України, зміцненням партнерських стосунків з країнами ЄС.  

Тому подальший розвиток економіки України повинен бути спрямований на 

підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності за такими напрямами:  

1. Переорієнтація зовнішньоекономічної діяльності на експортні галузі 

національної економіки.  

2. Скасування податку ПДВ для малих та середніх підприємств задля 

досягнення державної підтримки українських виробників.  

3. Створення економічно привабливого середовища для вкладання інвестицій 

в економіку держави та в різні підприємства, широке залучення іноземного 

капіталу.  

4. Поступова стабілізація валютного курсу гривні до інших валют світу. 

5. Забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування 

експорту за участю держави, а також надання державних гарантійних зобов'язань 

щодо експортних кредитів.  
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА  

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Продовольчу безпеку звичайно розуміють як забезпечення населення 

продовольством, який гарантує виживання і розвиток нації, особи, сім'ї, стійкий 

економічний розвиток держави. Проте розвиненому суспільству потрібне 

забезпечення корисним, безпечним для здоров’я і досить дешевим продовольством. 

При цьому проблема екологічної безпеки продуктів харчування для здоров’я 

населення, а також питання їх якості, в останніми роками набувають особливої 

актуальності.  

Вирішення екологічних проблем вимагає додаткових витрат, здійснення яких 

є проблематичним, оскільки сьогодні основною причиною деградації 

агропромислового виробництва України називають відсутність капіталу в 

сільського товаровиробника. Збитковість сільського господарства виражається не 

тільки «диспаритетом цін» і високими витратами у сфері обігу сільгосппродукції, й 

низьким рівнем організації виробництва, а також високими витратами на підтримку 

технологічної забезпеченості та трудової дисципліни. Ознакою низького рівня 

організації виробництва є високий рівень втрат сировини та низький коефіцієнт 

виходу готової продукції, що є причиною неконкурентоспроможностi вітчизняного 

агропромислового виробництва.  

Отже, для піднесення агропромислового виробництва необхідні механізми 

вирішення цих трьох комплексних проблем. Основні складові продовольчої 

безпеки – виробництво достатньої кількості продукції, забезпечення оптимальної 

структури споживання, формування і зберігання достатніх запасів, соціально-

економічна доступність продовольства, екологічна безпека продовольства 

(найменш врахована). Сьогоднішнє реформування виробничих відносин в 

аграрному секторі не повною мірою торкається природокористування й охорони 

навколишнього середовища, а в екологічному регулюванні застосування 

ринковоорієнтованих економічних методів господарювання недостатнє. Проблема 

екологізації агропромислового виробництва значною мірою залишається 

предметом теоретичних досліджень. Усе це зумовило порушення рівноваги між 

природою і суспільством та збільшення економічних збитків, які загрожують 

продовольчій безпеці.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 

Сутність міжнародної торгівлі в сучасних умовах повніше розкривається в 

законах та закономірностях її розвитку. Такими законами є: закон вартості в 

інтернаціональній формі, закон попиту, закон пропозиції, закон попиту і пропозиції 

тощо.  

У сучасних умовах стало нормою державне регулювання міжнародної 

торгівлі. Воно може бути одно-, дво- і багатостороннім. Одностороннє державне 

регулювання міжнародної торгівлі здійснює урядом країни в односторонньому 

порядку без узгодження чи консультацій з її торговими партнерами. Характерною 

особливістю сучасних систем державного регулювання зовнішньої торгівлі є їх 

висока оснащеність, яка опирається на досягнення сучасної техніки зв’язку, 

передачі інформації, автоматичної системи обробки даних та на інші найновіші 

особливості сучасної технології діловодства, які зводять до мінімуму витрати часу і 

матеріальних засобів. Заключна особливість сучасних національних систем 

регулювання зовнішньої торгівлі – це їх комплексний характер, суть якого 

зводиться до використання багатосторонніх інструментів регулювання 

зовнішньоекономічних зв’язків, які взаємодіють між собою, по-різному впливають 

на експортно-імпортні операції і взаємодоповнють один одного. Досвід розвинутих 

країн показує, що роль прямого адміністративного регулювання зростає в 

надзвичайних умовах, коли необхідно централізувати витрачання і надходження 

валютних ресурсів. 

Для вирішення проблеми державного регулювання міжнародної торгівлі 

необхідні використання обмеженого національного протекціонізму, захист за 

допомогою системи спеціальних інструментів національного виробництва й 

національного ринку. На нашу думку, важливим є правильний вибір необхідного 

інструменту для певної ситуації. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 

У сучасній світовій економіці міжнародне економічне співробітництво є 

одним із найважливіших чинників подальшого розвитку світового господарства. 
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Україна також бере участь у цих процесах, але, незважаючи на це, залишається 

невирішеною проблема подальшої інтеграції до світової економічної системи. 

Економічна інтеграція ‒ це процес економічної взаємодії країн, який 

приводить до зближення господарських механізмів, що набуває форми 

міждержавних угод та узгоджений регульований міждержавними органами. 

Україна повністю усвідомлює важливість гармонійної інтеграції у світову 

економіку та двосторонніх відносин зі своїми сусідами. Вона бажає активної участі 

в регіональних організаціях, і одним із найважливіших пріоритетів її зовнішньої 

політики визначено інтеграцію в європейські структури, зокрема Європейський 

Союз. 

Успішна інтеграція України до світової економічної системи залежить від 

ступеня і характеру залученості країни до світогосподарських процесів: 

міжнародної торгівлі, міжнародного переміщення капіталу, міжнародної міграції 

робочої сили тощо. Україна є активним суб'єктом міжнародних торговельних 

відносин. Тому стратегічні орієнтири національного розвитку повинні враховувати 

реалії сучасного інтеграційного процесу, неможливість самоізоляції від масштабної 

та динамічної інтернаціоналізації. 

Отже, вважаємо, що пріоритетними напрямами ефективної інтеграції України 

до світової економічної системи мають стати:  

- покращання структури експорту: орієнтація не на сировинну, а на 

високотехнологічну, наукомістку продукцію;  

- зниження залежності від зовнішнього ринку, постачальників енергоносіїв; 

 - диверсифікація зовнішньоекономічних зв'язків;  

- поліпшення інвестиційного клімату країни; створення сприятливих умов 

для залучення іноземного капіталу, технологій. 

На основі цього можна дійти висновку, що для подальшої інтеграції у 

світовий економічний простір в Україні варто проводити внутрішні реформи, які 

сприятимуть покращанню її іміджу на міжнародній арені. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

Стрижнем інвестиційної привабливості підприємства є його прибутковість та 

фінансова стійкість, фінансове забезпечення як сукупність фінансових відносин 

щодо залучення, акумулювання та використання фінансових ресурсів з метою 

забезпечення стійкості, прибутковості та розширеного відтворення виробництва. 

В умовах фінансової кризи слід підвищувати інвестиційну привабливість 

переробних підприємств для залучення інвестицій. На наш погляд, заходи, що 
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сприяють підвищенню інвестиційної привабливості, полягають у покращанні 

фінансового стану підприємства, розширенні зони фінансової стійкості, 

нарощуванні обсягів виробництва, проведенні масштабних рекламних акцій з 

метою збільшення виручки від реалізації продукції, покращання якості 

виготовленої продукції, модернізації виробництва, ефективної політики бренду та 

розширення маркетингової діяльності. Безперечно, перелічені заходи сприятимуть 

підвищенню зацікавленості компанією зовнішніми інвесторами, а отже, призведуть 

до залучення нового капіталу. Однак варто пам’ятати, що всі ці заходи також 

потребують належного фінансового забезпечення. 

На наш погляд, основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на 

підвищення інвестиційного іміджу підприємства, є прибуток, тому вдосконалення 

фінансового забезпечення інвестиційної привабливості передусім полягає в пошуку 

шляхів збільшення прибутку підприємства.  

Вважаємо, що резерви зростання прибутку – це кількісні можливості 

збільшення прибутку завдяки збільшенню обсягу реалізації продукції; зменшенню 

витрат на виробництво і реалізацію продукції; постійному зниженню 

позареалізаційних збитків. 

 

 

УДК 339.12:664.7:658.12.34(075.8)(477.83) 

Бурковська Н., ст. 2-го курсу економічного факультету  

Науковий керівник: д.е.н. Колодійчук В.А. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО  

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ЗЕРНОВОМУ РИНКУ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ефективний розвиток зернопродуктового підкомплексу АПК є ключовим на-

прямом, з огляду на забезпечення продовольчої безпеки держави. Не менш 

важливим завданням є використання потенційних можливостей України щодо 

домінування на світовому зерновому ринку. Водночас несистемні заходи істотно 

гальмують зазначені перспективи, тому процес оптимізації переміщення зерна від 

місць його вирощування через систему переробки до кінцевого споживача готової 

продукції набуває актуального значення. Найкращим підходом у вирішенні цього 

завдання є використання логістичної концепції в управлінні матеріальними 

потоками на зерновому ринку. 

Із позицій логістичного управління матеріальний потік, який переходить із 

динамічного стану в статичний, створює матеріальні запаси. Логістична концепція 

управління запасами на зерновому ринку передбачає структурне та функціональне 

забезпечення відповідних місць для зберігання зерна. Перспективними 

організаційними структурами є елеваторні комплекси. 

Критеріальний підхід до визначення місця розташування та параметрів 

будівництва цих комплексів передбачає дослідження матеріалопотоків зернового 
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ринку з територіальною прив’язкою. Проведені дослідження дали змогу визначити 

найпривабливіші райони для будівництва зернозберігаючих комплексів, а саме: 

Радехівський, Буський, Бродівський та Золочівський. При цьому здійснюють 

оцінку наявності елеваторів і зерносховищ та їх можливостей щодо модернізації, а 

також наявність відповідної соціально-економічної інфраструктури для 

будівництва й обслуговування зернозберігаючих потужностей. Не менш 

важливими при цьому є інвестиційний клімат і привабливість будівництва для 

потенційних інвесторів. 

Для вибору місця локалізації елеваторного комплексу на території району 

пропонується використовувати методику графічного визначення розрахованих 

координат з урахуванням меж центру тяжіння матеріальних потоків.  

 

 

УДК 651.165.019.15 

Смук Х., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н. Хірівський Р.П.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА СТАНУ ВЕЛИКОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  

У СЕКТОРІ АПК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Для розрахунку критеріїв визначення великотоварних аграрних підприємств 

та дослідження їх розвитку в агропромисловому секторі Львівської області 

використано низку наукових методів. Зокрема це монографічний метод, для 

опрацювання результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської 

області.  

Розрахунок рівня концентрації на ринках ключової продукції сільського 

господарства здійснено за допомогою аналітичного методу. Інформаційною базою 

слугували матеріали статистичних збірників, наукові праці дослідників обраної 

нами теми дослідження, аналітичні статті та інтерв’ю, доступ до котрих можливий 

за допомогою мережі інтернет. 

Незважаючи на посилення останнім десятиліттям процесів концентрації 

виробництва як в АПК України, так і Львівської області, єдиним нормативним 

актом, що визначає межі великотоварного виробництва, є Закон України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання 

підприємницької діяльності”. Цей рівень – 100 млн гривень річного доходу 

підприємств. Результатами нашого дослідження продемонстровано, що такий 

розмір доходу істотно завищений і не враховує реалій агропромислового 

комплексу, відносячи до категорії малих понад 80% аграрних підприємств області. 

У процесі нашого дослідження здійснено розрахунок кількісних критеріїв 

великотоварних підприємств на основі параметрів площі сільськогосподарських 

угідь у користуванні, рівня товарності продукції та вартості виробленої продукції в 

розрахунку на 100 гектарів угідь.  
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Підсумковий аналіз проведеного дослідження показує збільшення масштабів 

діяльності аграрних підприємств на ринку Львівської області, значний рівень його 

концентрації, тенденції до вирівнювання цього показника в розрізі основних 

галузей за нарощування обсягів виробництва продукції.  

 

 

УДК 339.1 

Ільницька О., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Бернацька І.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Розвиток міжнародної торгівлі перебуває під значним впливом чинників. 

Країни-лідери світового ринку поступово переорієнтовували своє виробництво із 

сільськогосподарської продукції та виробів із низькою доданою вартістю на 

користь високотехнологічної й наукомісткої продукції, відповідно посідаючи 

провідні позиції на світових товарних ринках машинобудування, металообробки, 

хімічної промисловості. 

Експорт товарів із 2003 року невпинно зростає, хоча значні коливання 

спостерігалися у 2009 році як наслідок світової економічної кризи. Загалом 

протягом останніх 15 років абсолютний приріст обсягів світового експорту 

становив 13013864 млн дол. США. Істотний приріст обсягів експорту 

спостерігається протягом 2003-2008 рр. (середній протягом шести років становив 

17,2%). Уповільнення темпів зростання спостерігається з 2008 року, обумовлене 

зниженням ділової активності на зовнішніх ринках унаслідок дії фінансової кризи. 

Зниження обсягів світового експорту у 2009 році в абсолютному вимірі становило 

3558185 млн дол. США, або 37,3 %. Є відмінності в темпах зростання обсягів 

експорту товарів у розрізі країн за рівнем соціально-економічного розвитку. 

Протягом останніх 15 років абсолютний приріст обсягів експорту країн, що 

розвиваються, склав 10,8%; країн із транзитивною економікою – 11,5%; розвинених 

країн – 1,2 %. Порівняння географічної структури світового експорту у 2014 р. із 

1999 р. свідчить про збільшення питомої ваги в експорті країн, що розвиваються, з 

30 до 46% проти зменшення частки розвинених країн із 68 до 50%. Питома вага 

країн із перехідною економікою зросла з 2 до 4%. Розрахований коефіцієнт Гаттєва 

та коефіцієнт структурних зрушень, які дорівнюють, відповідно, 0,23 та 0,16, 

підтверджують зазначені тенденції, а також свідчать про наявність змін у 

географічній структурі експорту у 2014 році порівняно з 1999 роком. Загалом 

структура зазнала змін на 16%. 

Отже, розвиток міжнародної торгівлі відбувається динамічно, що свідчить 

про світові глобалізаційні та інтернаціональні процеси у світовому співтоваристві. 

 

 

 



236 

 

УДК 339.564: 338.246.83 

Пелих М., ст. 6-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. професора Янишин Я.С. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТУ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Продаж сільськогосподарської продукції за кордон – це доволі важкий і 

водночас відкритий та чесний шлях для збагачення українських виробників, що у 

свою чергу сприяє розвитку галузі та забезпечує нові робочі місця, що є основою 

для формування заможного селянства, а також надійним способом отримання 

валюти для держави.  

Україна – аграрна держава, а отже, її експортний потенціал є значним, проте 

через низку причин не використовується повною мірою. Основною перешкодою в 

неповному використанні експортного потенціалу є відсутність систематичної 

державної політики у сфері підтримки як малих, так і великих аграрних 

господарств, обмеженому доступі до фінансових ресурсів сільськогосподарських 

виробників, нерозвиненій інфраструктурі та в низці недоопрацювань під час 

впровадження вимог країн ЄС щодо документального оформлення товарів. 

Натомість сільськогосподарський виробник, експортуючи свою продукцію, 

зіштовхується з безліччю перешкод під час оформлення товару, а саме оформлення 

сертифіката походження та підтвердження безпеки продукції. Переважно такого 

сертифіката немає, в результаті чого неможливо ідентифікувати безпеку продукції. 

За відсутності такого документа не дозволено оформляти сертифікат з перевезення 

товару EUR.1. Сертифікат EUR.1 дає право експортувати товари до Європи, але, як 

зазначають українські аграрії, на митниці недостатньо спеціалістів, які б займалися 

видачею такого сертифіката, що істотно сповільнює темпи експортування. 

На шляху експорту української сільськогосподарської продукції є низка 

перешкод, з якими можна впоратися лише за проведення на державному рівні 

постійного моніторингу зовнішньоторговельних операцій та встановлення 

спеціального режиму квотування й тарифного регулювання продукції 

агровиробництва. Адже збільшення обсягу експорту якісної сільськогосподарської 

продукції сприятиме надходженню прибутків до України та зміцнить товарний 

рівень як на міжнародному, так і на європейському ринках. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ 

 

Товарна біржа є одним з елементів інфраструктури ринку будь-якої держави. 

Значення та роль товарної біржі полягають у тому, що вона дає змогу виробникам 

обирати вигідніші ринки та канали збуту, а також налагоджувати систему й форму 

розрахунків. Варто зазначити, що товарна біржа є особливим ціноутворювальним 

механізмом, без якого неможлива організація вільного ціноутворення, 

притаманного ринковим відносинам. 

На сучасному етапі біржова діяльність в Україні характеризується низькою 

ефективністю. Це зумовлено низкою факторів, до яких належать насамперед: 

економічна криза, яка проявляється в спаді обсягів виробництва та споживання 

вітчизняних біржових товарів; відставання законодавчо-нормативної бази від 

актуальних потреб сьогодення; відсутність умов для впровадження ф’ючерсного 

обігу тощо.  

За даними державної служби статистики України на 1 січня 2015 року в 

країні зареєстровано 391 товарні біржі, серед яких – Українська аграрна біржа, 

Київська універсальна біржа, Українська біржа дорогоцінних металів, Електронна 

товарна біржа України тощо. 

Аналіз діяльності бірж свідчить про те, що у 2014 році вони уклали угод на 

суму 25680,4 млн грн (на 1 січня 2013 року цей показник становив 28807,0 млн 

грн), спостерігається тенденція спаду ефективності торгових бірж. Доцільно 

зазначити, що найбільшу частку в структурі укладених угод займає 

сільськогосподарська продукція – 13856,2 млн грн. 

Наявні товарні біржі на сьогодні не забезпечують учасникам торгів 

гарантування виконання зобов’язань за біржовими договорами, що послаблює 

зацікавленість учасників ринку в біржовій торгівлі, і як наслідок, призводить до 

незначних обсягів біржової торгівлі. Такі обсяги біржової торгівлі не сприяють 

розвитку сучасних біржових технологій.  

Для подолання цих проблем доцільно на законодавчому рівні визначити 

центральний орган виконавчої влади, на який покладатимуться функції з 

регулювання товарного біржового ринку, визначити мінімальну кількість 

засновників товарної біржі та встановити вимоги до суб’єктів – засновників  біржі. 

Доцільно також запровадити ліцензування діяльності з організації торгівлі 

речовинними товарами, встановити вимоги до біржових товарів та їх мінімальних 

партій, щодо яких здійснюються торги. 
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УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ В АПК 

 

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема 

мотивації персоналу набула важливого значення, оскільки вирішення завдань, які 

стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної 

мотиваційної основи, спроможної спонукати працівників аграрних підприємств до 

ефективної діяльності. Ідеться про застосування таких форм і методів 

стимулювання особистості, які би сприяли високій результативності її роботи. В 

умовах високої конкуренції на аграрному ринку дедалі більше підприємств 

інвестують у розвиток людських ресурсів, розглядаючи їх не як витрати, а як 

активи підприємства.  

В умовах економічної кризи особливо гостро постала потреба у формуванні 

ефективної системи мотивації праці в такій багатогалузевій сфері господарювання 

як аграрне виробництво. Недостатня мотивація в сучасних умовах не дає змоги 

аграрним підприємствам реалізувати свої потенційні можливості. Заробітна плата – 

найдієвіший інструмент активізації персоналу та використання трудового 

потенціалу.  

Позитивні зміни відбулися в розвитку агропромислового сектора економіки 

протягом останніх років: зросла роль мотивації в менеджменті підприємств. 

Більшість із них після реорганізації земельних і виробничих відносин адаптувалася 

до вимог ринку. Позитивом також є і демонополізація державної власності на 

землю, передача її в колективну власність аграрним підприємствам як суб’єктам 

господарювання. Аграрні товаровиробники тепер можуть вільно визначати 

структуру виробництва, реалізовувати продукцію, купувати техніку. Останніми 

роками істотно змінилося і ставлення до мотивації персоналу з боку власників та 

керівників сільськогосподарських підприємств.  

Необхідність змінення наявної системи мотивації зумовлене ще й потребою 

значних іноземних інвестицій у сільське господарство. Іноземні власники звикли 

використовувати європейські моделі менеджменту організацій, і відповідно, 

вимагають створення нової системи мотивації, яка б відповідала сучасним 

загальносвітовим тенденціям, а головне – впроваджувала винагороду залежною від 

результатів праці. 

Отже, сьогодні для агросектору треба розробити таку систему мотивації, 

яка би, з одного боку, підвищила продуктивність праці, з іншого – стимулювала 

творчі ініціативи в колективі.             
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

Для розширення фінансово-кредитного забезпечення необхідні: 

впровадження нових форм кредитування, таких як удосконалення механізму 

заставних та інтервенційних закупок, кредитування за допомогою векселів, 

розвиток комерційного кредиту, складських розписок, фінансового лізингу; 

формування за участю комерційних банків фінансово-промислових груп, які б 

об’єднували виробників сировини, переробників, а також структур, що 

забезпечують зберігання та реалізацію продукції; розвиток фінансового 

менеджменту і консалтингу; створення та функціонування нових інституцій 

фінансового ринку, зокрема на кооперативних засадах. 

Крім вищеозначеного, значною проблемою сільськогосподарського 

кредитування залишається високий ризик неповернення кредитів. Аграрний сектор 

економіки є одним із найбільш ризикованих напрямів господарської діяльності. 

Непередбачуваність природних умов і мінливість урожаїв – основні фактори, що 

впливають на зміни в доходах агропідприємств. Відсутність ефективних механізмів 

страхування сільськогосподарського виробництва залишається значною 

перешкодою у подальшому розвитку кредитно-фінансових відносин в аграрному 

секторі. Необхідно впровадити такі механізми, які б дали змогу розділити ризики, 

що виникають у кредитуванні між банками та страховими компаніями. Потрібно 

розробити спеціальну програму державної підтримки або державного субсидування 

страхування підприємств в аграрній сфері. Такі програми існують у багатьох 

країнах світу, їх мета – стимулювати агробізнесові формування до участі у 

страхуванні та зменшити для них вартість такого страхування.  

Для розширення фінансування підприємств необхідно залучати різні джерела 

та кредитні схеми: кредитування банками та кредитними спілками, надання техніки 

на умовах лізингу та розстрочки фірмами-виробниками, лізинговими компаніями. 

Адже на це спрямована політика фінансово-кредитного забезпечення безпо-

середньо суб’єктів підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки.  
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РУЙНІВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ 

 

Чимало країн світу, зокрема й Україна, певною мірою потерпають від 

наслідків нестабільності органів публічної влади, що постійно підлягають 

реорганізації. Як відомо, керівник добирає кадри за своїми образом і подобою: вони 

можуть бути сильними, обдарованими, або ж посередністю, а то й «сірістю». Саме 

тому важливим насамперед є добір керівників. Водночас в аналізі 

конкурентоспроможності органів публічної влади особливе місце посідають 

психологічні чинники, правильне використання управлінських ресурсів, які є 

найважливішим і дорогим чинником. Нехтування ним і неправильне його 

використання призводять до зниження життєздатності органу публічної влади. 

Особливості поведінки й дивовижна неповторність самої особистості 

керівника – «вбивці ідей» – усе більше цікавлять дослідників проблем державного 

управління, оскільки керівники такого типу становлять особливу небезпеку для 

суспільства, знищуючи найцінніше в ньому – компетентність і творчість. З’явився 

навіть спеціальний термін – «руйнівний менеджмент», або «руйнівне управління». 

Складність цього явища полягає у труднощах діагностики і недостатньої помітності 

симптомів, оскільки життєвий досвід і неабиякі розумові здібності дають змогу 

«вбивці ідей» уміло ховати свою небезпечну сутність за зовнішньою 

доброзичливістю, лояльністю, професійністю. Керівник-руйнівник діє на основі 

свого розуміння посадових інструкцій та законів і створює навколо себе своєрідний 

інтелектуальний вакуум – поступово витісняються здібні, творчі особистості, їхнє 

місце займає догоджаюча посередність, і на цьому тлі керівник набуває репутації 

незамінного. Щоправда, встановлено окремі ознаки руйнівного управління: висока 

плинність компетентних фахівців, низькі показники діяльності колективу, 

латентний (прихований) стан конфліктності, нервозність серед співробітників, 

відсутність будь-яких заходів у справі підвищення кваліфікації фахівців та ін. Як 

зазначає Л. Пашко, проблема руйнівного менеджменту набуває особливої 

значущості для процесу сучасного управління людськими ресурсами, оскільки у 

сфері державного управління все ще актуальною залишається проблема «усунення» 

компетентних державних службовців за допомогою психологічних прийомів 

впливу керівника на особистість співробітників. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Сучасні інформаційні технології дають змогу створити єдине інформаційне 

середовище, фізичною основою якого є інтегровані комп’ютерні мережі та системи 

зв’язку, та яке дає змогу супроводжувати й координувати як технологічні процеси, 

так і ділову діяльність будь-якої організації. 

Розробці та впровадженню інформаційних систем адміністративного 

менеджменту сприяють такі аспекти: 

- здешевлення автоматизованих функцій обробки інформації; 

- зростання продуктивності й потужності комп’ютерної техніки, що дає змогу 

створювати ефективні програмні засоби з елементами штучного інтелекту; 

- посилення комунікативності обчислювальних засобів, створення 

розподіленої мережі обробки даних, що забезпечує кращу живучість і 

оперативність інформаційних систем, а також гнучкість пристосування до 

конкретних умов; 

- поява широкого класу компактних обчислювальних пристроїв, які можуть 

працювати як на робочому місці експерта, так і у складі технологічного 

обладнання. 

Застосування сучасних засобів міжособистісного зв’язку та обробки 

інформації у повсякденній роботі менеджерів дає змогу істотно скоротити витрати 

на рутинну та малоефективну роботу й підвищити ефективність ділових 

переговорів. Важливе значення в автоматизації менеджменту має передача 

інформаційних масивів. Зокрема менеджери вищої ланки зможуть ширше та 

чіткіше окреслювати перспективи на основі глобальної інтелектуальної обробки 

інформації. Створюються нові горизонти для ефективної співпраці, оскільки, з 

одного боку, забезпечуються можливості на якісно вищих рівнях подавати чи 

передавати інформацію (відеоінформацію, гіпертексти, мультимедіа), а з іншого – 

зникають бар’єри відстані, оскільки зникають проблеми з’єднання і передачі 

інформації без спотворень. 
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РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ  ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ  ШКОЛІ 

 

Формування особистості людини триває все життя, втім, період навчання у 

Вищій школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у студента 

закладаються основи тих якостей спеціаліста, з якими він ввійде в нову для нього 

атмосферу діяльності, де відбуватиметься його подальший розвиток як особистості. 

Тому питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої професійної 

діяльності має постійно знаходитися в центрі уваги вищої школи. Для цього 

система навчально-освітнього процесу повинна бути вибудувана на ґрунті 

гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця. Сучасна вітчизняна 

психологія має в своєму арсеналі значну кількість праць, присвячених різним 

аспектам особистісного розвитку студентів у взаємозв'язку з їхньою 

професіоналізацією.  

Розвиток особистості з педагогічного погляду охоплює такі аспекти: 

навчально-пізнавальна діяльність; розвиток творчих здібностей; громадська 

діяльність особистості; діяльність за власним вибором і бажанням – шефство, 

волонтерство, гуртки;  системне виховання дітей у сім’ї. 

Час навчання у Вищій школі припадає на специфічний зламний момент у 

формуванні особистості людини. Це зумовлено низкою вікових та психологічних 

особливостей. Як відомо, особистість людини формується в її активній діяльності. 

Головною ж для студентів протягом навчання у Вищій школі є навчально-

пізнавальна діяльність. Вона полягає не лише в отриманні певної суми знань, а в 

набутті професійної спрямованості, що особливо важливо для успішної роботи в 

подальшому як фахівця. У цьому процесі вагому роль відіграє рід чинників, таких 

як формування позитивної «Я-концепції», розвиток спеціальних здібностей, 

сприятлива атмосфера в колективі, у тому числі сфера стосунків студентів та 

викладачів ВНЗ тощо. 

Серед шляхів формування професійної направленості варто виокремити такі: 

роз’яснення соціальної значущості обраної спеціальності; переконання студентів у 

можливості оволодіти професією; організація навчально-виховного процесу із 

урахуванням вимог їхньої майбутньої професійної діяльності. 

Основною передумовою успішного формування професійної спрямованості 

студентів є позитивна мотивація вибору спеціальності. Становлення особистості 

студента як майбутнього фахівця супроводжується «професіоналізацією» 

психологічних процесів і станів, розвитком професійної спрямованості й 

самостійності, загальним соціальним і духовним «дозріванням» студента. 
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ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА  

СІМЕЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Виробництво сільськогосподарської продукції в господарствах населення  

необхідне і доцільне, оскільки на сьогодні воно є практично основним джерелом 

існування сім’ї в сільській місцевості, тому що сприяє вирішенню продовольчої 

проблеми сім’ї, раціональному використанню робочої сили та зменшенню рівня 

безробіття. Сьогодні господарства населення забезпечують продуктами харчування 

не тільки сільські сім’ї а й жителів невеликих міст селищного типу та обласні 

центри.  

У сільській місцевості у 2015 р. основну частку господарств населення  

(44%), згідно з соціологічним дослідженням, використовують для виробництва 

сільськогоподарської продукції сільськогосподарські угіддя площею від 30 до 

100 сотих, лише 10% використовують площі понад 150 сотих. За даними 

опитування площу в обробітку до 100 сотих мають 85% досліджуваних 

господарств, тоді як понад 150 сотих – лише 7%. Зайнятість робочої сили в 

господарствах населення була б ширшою, якби вони володіли чи обробляли значно 

більші земельні наділи. У сучасних умовах сектор господарств населення відіграє 

істотну соціально-економічну роль. Він є одним із важливих джерел відтворення 

робочої сили селян, бере участь у забезпеченні ринку продовольчих товарів, 

забезпечує додаткові робочі місця селянам. Господарства населення сьогодні – 

наймасовіша і гнучка форма господарювання. Вони демонструють пристосованість 

до складних економічних умов, займаються виробництвом не високорентабельних 

видів продукції рослинництва, а переважно низькорентабельних і навіть збиткових 

видів продукції тваринництва.  

У найближчій перспективі господарства населення необхідні й доцільні. Їх 

подальший розвиток визначатиметься загальноекономічними процесами. Якщо 

найближчим часом не будуть подолані кризові явища в економіці і не вдасться 

залучити в неї істотні інвестиції, то уряд не зможе вирішити проблеми безробіття і 

підтримки агропромислового комплексу. Стосовно подальшого розвитку 

господарств населення, то очевидно, що це є форма господарювання, яка 

притаманна відповідному періоду становлення ринкових відносин в аграрному 

секторі економіки і формування ефективних організаційних структур. Важка 

рутинна праця селянина заради задоволення потреб своєї сім”ї, відсутність 

інфраструктурних формувань для реалізації залишків продукції навряд чи може 

характеризувати такий тип господарювання як ефективний. 
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УДК 658. 005. 332.4 

Кульба А., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кохана Т.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ VIRGIN GROUP 

 

В умовах ринкової економіки одним з актуальних питань для  підприємств є 

формування організаційно-економічного механізму, спроможного забезпечити 

ефективність управління та конкурентоспроможність підприємства. Від 

ефективності управління конкурентоспроможністю залежить подальший розвиток 

підприємства та його положення на ринку. Для забезпечення ефективної діяльності 

підприємства потрібно проводити аналіз конкурентоспроможності, щоб виявити 

сильні сторони компанії, на які вона буде спиратися для розробки стратегії бізнесу. 

Стратегія дала змогу сформувати конкурентні стратегії для трьох 

пріоритетних напрямів діяльності Virgin Group. 

У галузі залізничних перевезень основною стратегією є концентрична 

диверсифікація. Стратегія передбачає створення нових виробництв, які збігаються з 

профілем організації, коли нові профільні продукти можуть пропонуватися на 

ринку за досить високими конкурентними цінами коли традиційні продукти 

перебувають в стадії спаду на їх життєвому циклі, коли організація має сильну 

управлінську команду. 

У галузі авіаперевезень основною стратегією є розвиток ринку з виведенням 

свого продукту на ринок у нових географічних районах, коли з’являються нові 

недорогі надійні канали збуту, коли організація досягає успіху у своєму бізнесі, 

коли існують нові, не освоєні або ненасичені ринки. 

У сфері звукозапису основною стратегією є горизонтальна інтеграція, що 

полягає у прагненні отримати у власність або під повний контроль своїх 

конкурентів, коли компанія може стати монополістом у цій області, коли 

збільшення масштабів виробництва забезпечує основні стратегічні переваги. 

Успіх бренду Virgin багато в чому залежить від обраної Р. Бренсоном 

стратегії ведення бізнесу, що містить такі аспекти: готовність іти на ризик; 

протиставлення лідера; диверсифікація; спрямованість на споживача; ставлення до 

співробітників; скандальний маркетинг; нестандартні бізнес-ідеї; швидкість дій. 
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УДК 658.009.12 

Кулявець В., ст. 1-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Войнича Л.Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ІМІДЖ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Як окремі індивіди, так і цілі соціально-економічні системи, зокрема 

організації, піддаються так званому соціальному сприйняттю з боку зовнішнього 

середовища. Існує складна соціальна психологія взаємного сприйняття 

економічних систем. Власне, імідж (від англ. Image – образ, особистісний або 

організації) – це враження, яке організація як соціально-економічне утворення 

справляє на людей, зовнішнє середовище, і фіксується в їх свідомості у формі 

певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень (суджень, думок). Уявлення 

про організацію є одним із істотних компонентів свідомості людини, що має 

специфічні особливості, без яких урахування неможливо правильно зрозуміти 

образ думок індивідуума та й загалом зовнішнього середовища, і цілеспрямовано 

впливати на нього. 

У реальності імідж певної соціально-економічної системи в громадській 

думці нестабільний, мінливий. Крім того, завжди є кілька різних, альтернативних 

уявлень про неї. Наприклад, громадські та державні організації сприймаються або 

як найактивніші соціальні організації, або як найбільш безпринципні, нетрудові 

тощо; приватні підприємства – або як організації, наділені необмеженими правами і 

можливостями у поводженні з людьми, або які несуть особливу відповідальність за 

добробут людей. 

У багатьох випадках імідж організації – це явище з конкретними значеннями. 

По-перше, негативний або позитивний імідж організації визначає її негативне або 

позитивне соціальне та економічне самопочуття. По-друге, громадська думка 

спроможна вплинути на ставлення до цієї організації з боку інших організаційних 

структур, що має реальні наслідки. По-третє, відповідно до іміджу цієї організації 

або її представників, будуть до неї ставитись інші організації та їх представники. 

Отже, імідж соціально-економічної системи спроможний, відповідно, 

спрощувати або ускладнювати її відносини зі зовнішнім середовищем. 

 

 

УДК 371 

Лагуш З., ст. 4-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковалів В.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ І САМООРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Потреба в мотивації творчого потенціалу кожного працівника і неможливість 

задовольнити її в рамках традиційного менеджменту зусиллями самих організацій 
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викликали до життя процес соціологізування і психологізації менеджменту, на 

хвилі якого і виник напрям самоменеджменту, що відкриває перспективи для 

дослідження і практичної реалізації індивідуальної ділової кар’єри. 

Самоменеджмент – це саморозвиток особистості, заснований на 

самопізнанні, самовизначенні, самоврядуванні, самовдосконаленні, подоланні 

стереотипів свідомості, самоконтролі і, як підсумок, самореалізації в обраній сфері 

діяльності. Така робота над собою дає змогу розкрити весь свій творчий потенціал і 

максимально використати власні можливості та здібності. 

Переваги самоменеджменту полягають у тому, щоб виконувати роботу з 

меншими витратами; мати кращі результати праці та їх організацію; отримувати 

більше задоволення від роботи; зростання кваліфікації; досягати професійних і 

особистих цілей найкоротшим шляхом. 

Новий напрям у самоменеджменті, який виник унаслідок потреби в 

повнішому використанні творчого потенціалу працівника, – це тайм-менеджмент, 

тобто мистецтво керувати собою, своїм часом, організувати свою роботу; 

зосередитися на цілях, що ведуть до успіху; не падати духом при невдачах. 

Процес самоорганізації – необхідна умова успішної роботи як менеджера, так 

і підприємства загалом. У цьому допоможуть не тільки знання основних прийомів 

та методів тайм-менеджменту, а й спеціальні програми, створені для ефективного 

контролю і планування часу, такі як TIME Planner, RescueTime, MyMinutes, Nirvana, 

Timesheet, Focusbooster, Toggl, Mind42, MyLifeOrganized(MLO), Dailyagenda тощо. 

Це програми, які поєднують функції менеджера завдань, інструмент контролю 

часу, який дає змогу аналізувати ефективність роботи за певний період. 

Отже, технічні засоби стають першим помічником та супутником нашого 

життя. Вони безповоротно ввійшли в наше життя, тому вміння їх використовувати 

у повсякденному житті та роботі вказує на наш рівень кваліфікації.  

 

 

УДК 159.922:130 

Мурин С., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: старший  викладач Пархуць М.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РИСИ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ТА ЇХ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

Креативність особистості, здатність до творчого нестандартного мислення – 

головна умова розвитку сучасного суспільства. На сьогодні виділяють шість 

параметрів креативності, такі як: 

‒ спроможність до визначення і постановки проблеми;  

‒ спроможність до генерування великої кількості ідей; 

‒ гнучкість – спроможність до продукування різноманітних ідей; 

‒ оригінальність – спроможність відповідати на стимули нестандартно; 

‒ спроможність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; 
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‒ вміння вирішувати проблеми, тобто спроможність  до аналізу та синтезу.  

Цікавим фактом є те, що згідно з результатами проходження тесту на рівень 

креативності були отримані такі результати: особи віком до п’яти років – 98% 

пройшли тест; від шести до десяти років – 30%; від 11 до 15 років – 12%; старші за 

16 років – 2%. 

Тобто ми спостерігаємо тенденцію зниження рівня креативності з 

підвищенням вікової категорії. Отже, задатки креативності, які є в кожного з нас, 

потребують розвитку та вдосконалення. 

Також, згідно з проведеними дослідженнями, ми встановили, що трудовий 

стаж не впливає на наявність та прояв креативного потенціалу керівників, однак 

відмінність наявна при різних рівнях освіти. Серед керівників із високим рівнем 

творчого потенціалу переважають особи з вищою фаховою освітою, хоча рівень 

інтелекту при цьому однаковий. 

Отже, креативні керівники надають перевагу новаторським рішенням. Такі 

управлінці цінують творчий підхід в інших людях, створюють умови для творчого 

прояву ініціативи. Вони настирливі у виконанні завдань, прагнуть вчитися на 

помилках і готові ризикувати.  

 

 

УДК 334.722:364.46 

Піяйко І., ст. 4-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: старший  викладач Пархуць М.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Соціальне підприємництво – відносно нове специфічне соціально-економічне 

явище, яке спричиняє чимало приводів для дискусії, адже не вписується у сталі 

стереотипи сприйняття бізнесу як комерційної сфери, що існує заради прибутку. 

Соціальне підприємництво містить у собі прибуткові й неприбуткові напрями, 

розвивається за «власними законами».  

Cоціальне підприємництво – це підприємницька діяльність, спрямована на 

вирішення соціальних проблем, що характеризується такими основними ознаками: 

1) соціальний вплив – цільова спрямованість на вирішення наявих соціальних 

проблем, стійкі позитивні соціальні результати; 2) інноваційність – застосування 

нових, унікальних підходів, що дають змогу збільшити соціальний вплив; 

3) самоокупність і фінансова стійкість – спроможність соціального підприємства 

вирішувати соціальні проблеми доти, доки це необхідно і за рахунок доходів, 

одержуваних від власної діяльності; 4) масштабність – збільшення масштабу 

діяльності соціального підприємства (на національному та міжнародному рівнях) і 

розповсюдження досвіду з метою збільшення соціального впливу; 

5) підприємницький підхід . 

За результатами проведеного у цьому дослідженні SWOT-аналізу 

встановлено, що соціальне підприємництво – дуже перспективна форма діяльності 
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з огляду на те, що підприємства такого типу мають змогу зайняти будь-яку нішу 

ринку. Вона використовує інновації та креативний підхід як основу, а для реалізації 

проектів такого типу не потрібно великого стартового капіталу, проте загрози є 

надто великими (низька прибутковість, високий ризик банкрутства). Однак, попри 

це, є чимало прикладів вдалого соціального підприємництва, які оминули загрози, 

знизили ризики й акумулювали наявні ресурси підкріпивши їх своїми перевагами 

на ринку. 

Також з’ясовано, що в Україні спостерігаються тенденції до збільшення 

кількості соціальних підприємств та представників соціально спрямованого 

бізнесу. Однак існують певні бар'єри для їх створення та розвитку. 

 

 

УДК 336.226 

Філяс О., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Тибінка Г. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сільське господарство є важливим сектором національної економіки, 

оскільки Україна володіє 25% світових чорноземів. Сьогодні сільське господарство 

є найперспективнішою галуззю, спроможною зупинити спад економіки, створити 

нові робочі місця, виробити більше продукції, з якої держава отримає більший 

дохід. Проте державна підтримка аграрного сектору в Україні залишається 

невисокою порівняно з країнами ЄС та іншими країнами світу.   

Нещодавні зміни до Податкового кодексу України тяжко вдарили по цій 

галузі. Одна з радикальних новацій кодексу – зміна порядку сплати 

ПДВ сільськогосподарськими підприємствами. Спеціальна схема полягає у 

встановленні державою фіксованих компенсаційних процентних норм, які 

покликані дати сільгоспвиробникам на фіксованій ставці змогу компенсувати 

вхідний ПДВ. 

Такі зміни досить суттєво і, на нашу думку, негативно вплинуть на 

ефективність господарювання, оскільки чимало коштів фермерам доведеться 

перераховувати до державної скарбниці. У Податковому кодексі передбачено різні 

підходи до різних видів сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, із 

зернових і технічних культур у господарствах залишається тільки 15% прибутку, 

решту необхідно перераховувати до – бюджету. На продукцію тваринництва – 80% 

залишається в господарствах і 20% до бюджету. Щодо інших видів продукції – 50% 

на 50%. 

Оскільки Україна є одним із найпомітніших експортерів на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції, невідшкодування ПДВ за експорту зернових і 

технічних культур, на нашу думку, досить відчутно впливає на рентабельність 

агробізнесу. 
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Отже, враховуючи, що агросектор виробляє близько 10% ВВП в Україні, 

питання скасування податкових пільг для аграріїв вимагає особливо ретельного й 

виваженого підходу. 

 

 

УДК 330.1 

Шуміляс Х., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Черевко Д. Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ КЕРІВНИКІВ-ТЕРМІНАТОРІВ  

У МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Від інтелекту й кваліфікації публічних службовців залежить ефективність 

використання всіх інших ресурсів (організаційних, матеріальних, фінансових 

тощо). У цьому зв’язку особливої актуальності набуває проблема подолання 

некваліфікованого управління, що останнім часом усе більше поширюється на 

хвилі люстрації кадрів, революційних перетворень і приходу до влади почасти 

зовсім не підготовлених управлінців.  

Справжнє «мистецтво» знищення компетентності полягає у звинуваченнях, 

недовірі, приниженні компетентності, залученні до різного роду інтриг, негативній 

мотивації тощо. Відповідно існує декілька типів керівників. Перший тип – «Хоче 

якнайкраще, а отримується якнайгірше». У керівників цього типу переважають 

ілюзорні уявлення про умови, ситуації та реальний стан речей. Вони ухвалюють 

рішення і діють, керуючись добрими намірами. Знищення компетентності 

відбувається між жорнами «хочу якнайкраще» і «виходить якнайгірше». Другий 

тип – «Недовірливий до інших, проте довіряє собі». Третій тип – «Творець безладу 

в компетентності». Цей тип керівників розуміє різницю між висококваліфікованою, 

кваліфікованою і недостатньо кваліфікованою працею. Кваліфікованим фахівцям 

усе більше даються доручення «типу побігеньок». Перед недостатньо кваліфіко-

ваними ж працівниками часом ставляться такі завдання, які тільки під силу 

висококваліфікованим фахівцям. Отримується безлад або мішанина в 

компетентності персоналу, що спрацьовує за двома напрямами – компетентність 

стає менш компетентною, а недостатня компетентність перетворюється на 

некомпетентність. Четвертий тип – «Той, що відсторонює від виконання посадових 

завдань і функцій». Цей тип керівників за своєю природою схильний 

підстраховувати працівників, підміняти їх. П’ятий тип – «Павук-інтриган». «Павук- 

інтриган» славиться своєю майстерністю створювати інтрижну «систему 

відносин», де домінують не інтереси справи, а інтереси інтриг. І чим частіше і 

більше це відбувається, тим сильніше термінаторний менеджмент б’є по нашій же 

системі (організації, підприємству), і тим слабкішою вона стає.  
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УДК 657 

Велінець Н., ст. 6-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Прокопишин О.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ  

РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Невизначеність і спричинений нею ризик – невід’ємна складова практично 

всіх прийнятих рішень в управлінні діяльністю підприємства. Наявність ризику в 

діяльності суб’єкта господарювання зумовлена обмеженістю матеріальних, 

трудових, фінансових, інформаційних та інших ресурсів. 

У зв’язку з проблемою ризику наявні обґрунтовані судження про те, що 

сьогодні важко приймати управлінські, господарські та технічні рішення без 

урахування ризиків. Ризик стає необхідним елементом прийняття рішень в умовах 

ринкових відносин.  

Управління ризиками діяльності підприємств передбачає застосування 

комплексу заходів, пов’язаних зі своєчасним збором, аналізом інформації про 

господарську діяльність, формування відповідної внутрішньої звітності стосовно 

цих подій, на основі якої приймаються рішення про відображення в обліку 

ймовірних наслідків ризику та про здійснення бухгалтерського контролю, 

правильності їх визнання, оцінки й облікового відображення, розкриття інформації 

про ризики у бухгалтерській звітності.  

Ризик існує об’єктивно, а його неврахування може призвести до негативних 

наслідків, які полягають у зменшенні доходів, зростанні витрат і, відповідно, у 

зниженні рентабельності.  

Важливу роль в управлінні діяльністю підприємства в умовах ризику відіграє 

бухгалтерський облік як інструмент мінімізації (нейтралізації) ймовірних наслідків 

господарських ризиків створенням для керівництва відповідного інформаційного 

забезпечення на всіх етапах процесу управління. 

Відсутність організаційно-методичних підходів до бухгалтерського обліку 

господарської діяльності в умовах ризику призводить до зниження ефективності 

управлінських рішень, а як наслідок – до припинення діяльності підприємств. 

Розробка організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку господарської 

діяльності в умовах ризику дасть змогу врахувати ризики у процесі прийняття 

рішень і сприятиме впровадженню заходів, спрямованих на запобігання, 

мінімізацію або компенсацію їх імовірних наслідків.  
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Шигінська І., ст. 6-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Прокопишин О.С.  
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СУТНІСТЬ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні діяльність підприємств 

пов’язана з різноманітними ризиками. Незалежно від сфери виробництва товарів, 

надання послуг чи виконання робіт, діяльність суб’єктів господарювання завжди є 

й буде ризиковою. Наявність ризику свідчить про потенційну загрозу настання 

наслідків для суб’єкта господарювання, у зв’язку з якими він може зазнати втрат 

або збитків у своїй діяльності. В умовах економічної й політичної нестабільності 

ступінь ризику істотно зростає, тому на сьогодні проблема посилення ризиків дуже 

актуальна, а, отже, все актуальнішим стає і вивчення ризику. 

Сутність ризику полягає в тому, що кожному підприємству постійно 

загрожує втрата прибутку і платоспроможності під час здійснення господарсько-

фінансової діяльності під впливом непередбачених змін внутрішнього і 

зовнішнього середовищ.  

За характером діяльності підприємства ризики класифікують на 

підприємницькі, фінансово-комерційні, професійні та інвестиційні. 

Об'єктом ризику є власне економічна система, ефективність та умови 

функціонування якої точно невідомі. Суб'єктом ризику є індивід або група 

індивідів, які зацікавлені в результатах керування об'єктом ризику і мають право 

приймати рішення щодо об'єкта ризику. 

Варто зазначити, що ризик виконує такі функції: регулятивну; захисну; 

компенсаційну; соціально-економічну; інноваційну; аналітичну. 

Для належного управління ризиками на підприємстві створюють відділ 

управління ризиками, який здійснює планування й регулювання втрат від ризиків і 

планує кошти для їх компенсації. Однією з головних функцій відділу є 

прогнозування ризиків, їх оцінка і планування відповідних страхових операцій. У 

планах визначаються обсяги страхових виплат, вибір страхових агентів і брокерів, 

узгодження позицій під час укладання страхових угод, а також ведення справ, 

пов'язаних з ризиками. 

Отже, визначення сутності ризику забезпечить належне функціонування 

підприємства як на сучасному етапі, так і в майбутньому. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Служба внутрішнього аудиту, організована на сільськогосподарському 

підприємстві, підвищує вірогідність виявлення помилок під час ведення  касових і 

банківських операцій. У процесі організації внутрішнього аудиту варто пам’ятати, 

що він повинен бути організований на такому рівні, щоб результат його діяльності 

об’єктивно відображав діяльність підрозділу, який перевіряють, а також був 

доступний для розуміння всім користувачам такої інформації. Вимоги сьогодення, 

зокрема пріоритетність автоматизованих форм бухгалтерського обліку, ставлять 

особливі завдання перед аудитом, як у методичному, так і в організаційному плані.  

Використання комп’ютерної системи обліку забезпечує не тільки оперативне 

відображення облікових даних, а й дає змогу моделювати інформаційні потоки, в 

тому числі у процесі аудиторської перевірки. Комп’ютерне моделювання грошових 

потоків на конкретному підприємстві дає змогу формувати зведену інформацію про 

грошові кошти для глибшого аналізу, розуміти процеси, які відбуваються у 

структурних підрозділах підприємства тощо.  

Аудит грошових коштів у комп'ютерному середовищі сільськогоспо-

дарського підприємства запропоновано здійснювати за такими напрямами: 

організаційний, технічний, програмний аудит. 

Ключовими моментами вдосконалення аудиту грошових коштів є: 

– інтеграція системи "Клієнт-банк" та інформаційної системи обліку; 

– проведення необхідних процедур аудиту і регламентація заявок на платежі 

та контроль пріоритетів; 

– контроль за своєчасністю здійснення грошових розрахунків, встановлення 

причин простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості; 

– автоматизація введення електронних документів за закодованими 

реквізитами; 

– діалогове підтвердження проведення фінансово-господарської операції на 

рахунках бухгалтерського обліку; 

– застосування моделей оптимізації залишків грошових коштів; 

– контроль за фізичним доступом до технічних засобів та авторизація у 

програмних продуктах аудиту грошових коштів. 
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МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Необхідність складання звітності на сучасному етапі розвитку господарських 

відносин в Україні визначається потребами в інформації про результати діяльності 

та фінансовий стан різних учасників господарського життя країни. Таку 

інформацію можна отримати за допомогою аналізу показників фінансової звітності, 

які надають загальну характеристику фінансово-майнового стану юридичної особи. 

Спотворення показників звітності у свою чергу може здійснюватися різними 

способами: перекручуванням даних бухгалтерського обліку; приписками до 

показників звітності; підчистками, змиванням та іншим механічним 

пошкодженням. 

Ступінь достовірності фінансової звітності вивчають за допомогою таких 

прийомів і способів: загальнонаукових, розрахунково-аналітичних, методичних 

прийомів документального та фактичного контролю.  

Важливим етапом є перевірка звітності за змістом, яку доцільно розпочинати 

з перевірки відповідності даних статей форм звітності на початок звітного періоду 

даним цих форм на кінець попереднього звітного періоду. Окремою ділянкою 

перевірки аудитора є вивчення правильності складання кореспонденції рахунків із 

визначення результатів діяльності за звітний період.  

Послідовність дій аудитора під час дослідження звітності полягає у: 

визначенні відповідності форм звітності затвердженим нормативними документами 

формам; вивченні правильності заповнення їх адресної частини; дотриманні 

встановлених законодавством термінів подання фінансової звітності; арифметичній 

перевірці форм звітності, перевірці звітності з погляду якості її змісту; перевірці 

дотримання підприємством принципів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, передбачених для складання та подання фінансової звітності 

підприємства; перевірці показників даних бухгалтерського обліку та інших 

документів підприємства; перевірці ув’язки показників різних форм фінансової 

звітності за один і той самий звітний період; підтвердженні показників, 

відображених у фінансовій звітності фактичною наявністю. 

Дотримання такої послідовності дасть змогу аудитору якісно провести 

аудиторську перевірку і видати достовірний аудиторський висновок. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ  

ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання повноти та своєчасності відображення в системі обліку витрат і 

доходів підприємства – надзвичайно актуальні. Ця проблема досить багатопланова, 

надзвичайно складна і стосується системи оподаткування й тіньового сегмента 

економіки. 

Нині більшість сільськогосподарських підприємств відображує власні 

витрати і доходи не повністю. На нашу думку, рівень невідображення доходів 

коливається від 30 до 70%, а витрат – від 10 до 50%, тобто витрати відображують 

повніше, ніж доходи. Це пов'язано з тим, що витрати важче приховати, адже їх 

легше проконтролювати, ніж доходи. Найбільший відсоток витрат, що залишається 

поза обліком, належить до витрат на оплату праці, тому немає нічого дивного, що в 

науковому обігу з'явився термін «тіньова зарплата». Джерелом коштів для покриття 

такої заробітної плати є «тіньові доходи». З доходів підприємства насамперед 

занижується виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно 

звужується база для оподаткування підприємств податком на додану вартість. 

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та 

достатньої аналітичності вихідної інформації про витрати й доходи підприємства. 

Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно завчасно 

перевірити на відповідність сучасним вимогам: порівнянність, однозначність 

тлумачення, достовірність, дохідливість і доречність. 

На сьогодні важливою проблемою є створення єдиної інформаційної 

загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю за витратами й 

доходами підприємства.  

Ще однією проблемою обліку витрат і доходів підприємства є встановлення 

оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих 

обліково-контрольних робіт та визначення їхньої ролі у скороченні 

необґрунтованих витрат і зростанні поточних доходів підприємства.  

Отже, наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними технічними 

засобами і який рівень організації та ефективності ведення обліку й контролю, 

залежить від скорочення витрат та збільшення доходів. 
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ЛІДЕРИ РИНКУ АУДИТУ 

 

На сьогодні надзвичайно важливо дослідити, оцінити та порівняти 

аудиторські послуги в Україні та в найрозвиненіших країнах світу, задля 

знаходження ефективних рішень розвитку аудиту. 

Аудиторські компанії «Великої четвірки» – досить потужний конкурент 

вітчизняних аудиторських фірм, оскільки все більше українських компаній 

потребують (на вимогу третіх сторін) аудиторського висновку про свою діяльність 

саме від «Великої четвірки» при виході на європейські та світові біржі, залученні 

інвестицій, отриманні кредитів у міжнародних банках. 

Найбільші аудиторські мережі світу, які діють в Україні, – це «PwC», 

«Deloitte», «Ernst &Young», «KPMG International». 

KPMG – це транснаціональна аудиторська група, що працює у сфері 

контролю і бухгалтерського обліку бізнесу-діяльності, здійснює контрольну 

діяльність за податками законодавства і надає послуги з юридичних і фінансових 

питань.  

Компанія «Делойт Туш Томацу» є асоціацією компаній-членів, які юридично 

незалежні один від одного, але діють під торговою маркою «Делойт». Делойт 

фінансується за рахунок щорічних членських внесків кожного учасника (члена) 

фірми, а не окремих партнерів та акціонерів.  

«Ernst & Young Global Limited» – одна з найбільших у світі міжнародних 

компаній, що надають професійні послуги, яка надає аудиторські, консультаційні, 

податкові та юридичні послуги. 

Pricewaterhouse Coopers – міжнародна мережа компаній, що пропонує 

професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту. Під «Pricewaterhouse Coopers» 

слід розуміти компанії, що входять до глобальної мережі компаній 

PricewaterhouseCoopers International Limited, кожна з яких є самостійною 

юридичною особою.  

Аналізуючи діяльність фірм «Великої четвірки», можна стверджувати, що 

частка доходів від аудиту становить приблизно 50% від загального обсягу доходів, 

що отримують аудиторські фірми; зменшення рівня прибутковості компаній і, 

відповідно, рівня доходів для партнерів (власників компанії); «Велика четвірка» 

охоплює близько 90 % замовлень на аудит найбільших публічних компаній у світі; 

зменшується кількість замовлень у сфері бізнес-консультування. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ  

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Правопорушення у сфері економіки, як правило, відбуваються через 

використання всіляких господарських операцій, дослідження яких вимагає 

застосовувати низку знань із різних економічних наук. Зіштовхуючись з 

необхідністю досліджувати первинні документи або економічні показники, слідчий 

і суд, як правило, звертаються по допомогу до експертів-бухгалтерів, які є 

універсальними фахівцями свого роду діяльності.  

У сучасних умовах удосконалюється характер злочинів в економічній сфері 

та відзначається збільшення кількості осіб інтелектуального рівня, що скоїли ці 

злочини. Якщо раніше об'єктом експертного дослідження були здебільшого 

правопорушення, пов'язані з розслідуванням фактів розкрадань коштів, товарно-

матеріальних цінностей, то зараз найчастіше зустрічаються злочини, які були 

вчинені за допомогою перекручування і фальсифікації даних бухгалтерської та 

фінансової звітності. До таких видів правопорушень можна віднести незаконне 

одержання кредиту, різні податкові злочини, обман можливих інвесторів та ін. 

Вивчення наукової літератури, нормативних документів і важливих моментів 

чинної практики проведення судово-бухгалтерських експертиз показало, що тут є 

багато невирішених питань. 

Необхідне наукове забезпечення процесу створення інноваційних форм у 

проведенні експертного дослідження.  

Застосування сучасних методів проведення судово-бухгалтерської 

експертизи неможливе без використання комп'ютерних технологій, а також повної 

обробки отриманих результатів. На жаль, ці технології розробляють не завжди 

якісно та дуже повільно. Незаперечним є те, що бухгалтерський облік з його 

розмаїттям та якістю програмних продуктів значно перевершує в цьому сенсі 

судово-бухгалтерську експертизу. 

Отже, назріла потреба доручити компетентним фахівцям створити комплекс 

програм і методик проведення, аналізу та узагальнення результатів судово-

бухгалтерського дослідження із застосуванням комп'ютерної техніки та технологій. 
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АУДИТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

У результаті розвитку сучасних економічних подій, коли людські ресурси та 

інтелект стають найважливішими чинниками виробництва, для підприємства будь-

яких форм власності інтелектуальний капітал стає найважливішим фактором 

успішного функціонування та головною конкурентною перевагою. Тому виникає 

необхідність здійснення ефективного контролю інтелектуального капіталу як 

економічної та облікової категорії, тобто проведення аудиту. 

У складі інтелектуального капіталу виділяють три складові: 

1.  Людський капітал: знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, 

креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці та ін.; 

2.  Організаційний капітал: патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні 

знаки, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна 

структура, корпоративна культура й т.п. 

3.  Споживчий капітал: зв'язки з економічними контрагентами, інформація про 

економічних контрагентів, історія взаємин з економічними контрагентами, 

торговельна марка (бренд). 

Тому контроль та аудиторську перевірку можна назвати «аудитом 

персоналу», «аудитом знань», «кадровим аудитом», «аудитом людського капіталу». 

У зарубіжних країнах практикується створення спеціальних служб у межах 

підприємства, однією з основних функцій якої є контроль та аналіз ефективності 

використання людського капіталу. 

Зазвичай аудит людського капіталу – це послідовна, регулярна і 

довгострокова форма контролю за реалізацією практичних зусиль щодо оптимізації 

управління персоналом. У процесах одноразової аудиторської перевірки 

неможливо повністю оптимізувати стан управління персоналом підприємства, що 

означає необхідність концентрації зусиль на питаннях управління персоналом з 

найбільшою корисністю для довгострокової ефективності діяльності підприємства. 

Аудит персоналу – це аналіз діяльності підприємства, організації, установи у 

сфері трудових відносин, встановлення відповідності застосовуваних 

підприємством форм і методів організації трудової діяльності та трудових відносин 

законодавчим і правовим актам, а також на основі результатів аудиту 

вдосконалення трудової діяльності.  
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стан і перспективи розвитку різноманітних сільськогосподарських 

підприємств залежать насамперед від прийняття ефективних управлінських рішень 

– чіткої стратегії. Для цього потрібно обрати певну систему, яка чітко визначить 

спосіб досягнення мети підприємства. Однією з таких систем є збалансована 

система показників. Враховуючи специфіку діяльності сільськогосподарських 

підприємств, впровадження, оцінка та застосування збалансованої системи 

показників у стратегічному управлінні підприємством мають бути спрямовані на 

виявлення таких можливостей: підвищення фінансових результатів (економічний 

аспект); поліпшення системи мотивації персоналу (соціальний аспект); можливість 

збільшення частки ринку (маркетинговий аспект); поліпшення взаємодії між 

підрозділами, скорочення плинності персоналу. Для ефективного управління 

діяльністю сільськогосподарського підприємства доцільно, щоб застосування 

збалансованої системи показників відбувалося у чотири етапи: 1) розроблення 

ключових показників результативності (складається перелік показників, що 

визначають найважливіші фактори успіху); 2) виявлення причинного зв’язку 

(обирають показники, які стосуються причинно-наслідкових відносин, щоб 

сформувати певну логіку досягнення цілі); 3) розробка ієрархії показників; 

4) використання безпосередньо цієї системи, періодично перевіряючи та 

доповнюючи її.  

Досвід управління успішних закордонних компаній показав, що навіть коли 

підприємство ефективно функціонує на ринку та є конкурентоспроможним, воно 

повинно надалі впроваджувати стратегічні зміни. У зв’язку з цим у виборі 

показників необхідно враховувати результати стратегічного аналізу 

сільськогосподарського підприємства і визначати найважливіші чинники, що 

впливають на стан підприємства в галузі.  

Отже, у розробці збалансованої системи основний акцент потрібно зробити 

саме на фінансових показниках, які безпосередньо впливають на досягнення 

стратегічних цілей підприємства, мають кількісну оцінку та сприяють ефективному 

вирішенню негативних тенденцій, що можуть виникати у процесі звичайної 

діяльності. 
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БЕНЧМАРКІНГ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

В умовах глобалізації підприємництва стратегічна діяльність кожної компанії 

спрямована на пошук конкурентних переваг, виграш у конкурентній боротьбі за 

світові ринки. На сучасному етапі господарювання підприємств і організацій 

необхідно вивчати, систематизувати і впроваджувати зарубіжні теоретичні та 

практичні досягнення у стратегічній діяльності. 

Основна мета бенчмаркінгу полягає у виявленні негативних відхилень у 

значеннях порівнюваних показників і причин таких відхилень, а також у 

розробленні пропозицій щодо їх ліквідації. У світовій практиці бенчмаркінг 

ефективно використовують як один із найпопулярніших методів досягнення 

конкурентних переваг на ринку. 

Бенчмаркінг здійснюється у певній послідовності: 

1. Підготовча стадія, на якій обирають об’єкт бенчмаркінгу та порівняльні 

аналоги; визначають показники для оцінки. 

2. Аналіз. На підставі порівняння з підприємством-партнером виявляють 

недоліки в об’єктах бенчмаркінгу та ідентифікують причини їх виникнення.  

3. Впровадження. Виконується робота щодо реалізації результатів аналізу у 

практичній діяльності підприємства. 

В Україні бенчмаркінг належно не підтримали. Серед основних причин 

неготовності українського бізнес-середовища та її керівного складу до поширення 

використання бенчмаркінгу можна віднести: упереджене ставлення керівного 

складу організацій до проведення безкоштовних урядових програм; помилкове 

розуміння інструментарію та призначення бенчмаркінгу, недостатню 

поінформованість керівного складу підприємств про його функціональне 

призначення. 

Українським компаніям важливо зрозуміти, що, застосовуючи бенчмаркінг, 

підприємство матиме змогу аналізувати, як конкурент розподіляє свої ресурси, 

зусилля конкурента у сфері досліджень і розробок, які спроможні змінити 

собівартість його продукції і витрати на маркетинг через певний проміжок часу. 

Варто зазначити, що компанії можуть перейняти готові методики передових 

світових компаній для вирішення конкретної проблеми.  
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ  

НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

  

Система бухгалтерського обліку на підприємстві в сучасних умовах  повинна 

забезпечити не тільки достовірне відображення фактів господарського життя у 

фінансовій звітності, надання оперативної інформації управлінському персоналу 

для прийняття рішень, захист економічних інтересів власників, працівників та 

інших соціально-економічних суб’єктів, а й виконання завдань стратегічного 

управління підприємством.  

Під стратегічним управлінням слід розуміти поетапну реалізацію концепції 

економічного та соціального розвитку суб’єкта господарювання через системно-

цільовий підхід, що забезпечує встановлення цілей розвитку підприємства. Проте в 

мінливому соціально-економічному середовищі функціонування підприємства 

встановлення цілей його розвитку проблематичне через зміни в управлінському 

процесі та в умовах господарювання. 

Ці функції реалізовуються за допомогою обліку. Облік у сучасних умовах 

дедалі більшою мірою передбачає планування та прогнозування діяльності з 

урахуванням довгострокових цілей, використовує методи отримання інформації 

про вирішальні чинники успіху: якість, інновації, час та інші, що має надзвичайно 

важливе значення для оптимізації стратегії розвитку підприємства. Нині його 

впевнено можна назвати стратегічним обліком.  

Отже, місце бухгалтерського обліку в системі стратегічного управління 

підприємством розкривається з трьох позицій: по-перше, розвиток (удосконалення) 

бухгалтерського обліку на підприємстві можна розглядати як мікростратегію у 

виконанні цілей стратегічного розвитку підприємства; по-друге, система 

бухгалтерського обліку акумулює дані, які в сукупності з інформацією із 

зовнішнього соціально-економічного середовища формують інформаційне 

забезпечення прийняття стратегічних рішень на підприємстві; по-третє, 

методологічний спосіб ведення бухгалтерського обліку може використовуватися у 

формуванні інформаційної моделі системи стратегічного управління – 

стратегічного обліку як систему принципів, методів та засобів акумулювання та 

обробки інформації для цілей стратегічного управління.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  

ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ 

 

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві починається з розробки 

облікової політики підприємства. Правильно розроблена облікова політика впливає 

на розмір таких показників підприємства як собівартість, прибуток, податок на 

прибуток та ін.  

Згідно з чинним законодавством України облікова політика підприємства – 

це сукупність принципів, методів та процедур, які використовує підприємство для 

складання та подання фінансової звітності. Тому, крім методичної складової 

облікової політики, вважаємо доцільним додатково дослідити організаційну, 

технологічну й управлінську складові облікової політики за відображення 

інформації про розрахунки з дебіторами.  

Вивчення теоретичних положень та наявної практики щодо формування 

інформації про розрахунки з дебіторами в наказі про облікову політику 

підприємства дало змогу дійти висновку про те, що в частині формування 

положень облікової політики таких розрахунків мають значення усі три складові: 

організаційна, технологічна та методична. У процесі складання наказу про облікову 

політику підприємству доцільно зазначити таке: за організації розрахунків з 

дебіторами: порядок організації та оформлення договірних відносин, склад і обсяг 

комерційної таємниці та порядок її захисту, розробку посадової інструкції 

бухгалтера, до функцій якого входить облік розрахунків з дебіторами; за 

організаційно-технологічних аспектіву наказі про облікову політику підприємства 

щодо розрахунків з дебіторами доцільно відобразити таку інформацію щодо 

розрахунків: форму ведення бухгалтерського обліку; організацію документації й 

документообігу; організацію, умови й строки зберігання документів та облікових 

регістрів на підприємстві; порядок обліку резерву сумнівних боргів для різних 

видів поточної дебіторської заборгованості; методику визнання безнадійної 

дебіторської заборгованості; порядок списання безнадійної дебіторської 

заборгованості; класифікаційні групи поточної дебіторської заборгованості; 

порядок обліку векселів. 
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ОФШОРНІ ЗОНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

На сьогодні питання функціонування офшорних зон є одним із 

найсуперечливіших. Метою створення офшорних зон були об’єктивні фінансово-

економічні процеси, однак у зв’язку з недобросовісністю суб’єктів господарювання 

доцільності використання так званих податкових гаваней, набуває особливої 

актуальності.  

Офшорний бізнес загалом використовують у банківській справі, страхуванні, 

інвестиційній діяльності, торгівлі, будівництві, наданні транспортних послуг тощо.  

Вирішення питання щодо спрощення ведення бізнесу в Україні дуже 

нагальне, оскільки, за даними Світового банку, у 2012 році український бізнес 

загалом виплачував 135 різних видів податків. Як уже повідомляв «Публічний 

аудит», Україна належить до десяти країн із найскладнішими податковими 

системами. Податкове навантаження на економіку в Україні залишилося на рівні 

44%, тоді як у країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які входять до ЄС –  

30%. Отже, офшорна зона – це один із способів полегшити ведення бізнесу та 

легально зменшити податкове навантаження для резидентів, а також створити 

привабливий клімат для інвесторів. За підрахунками різних експертів, в офшорних 

зонах зосереджено близько 60 % загальної вартості світового капіталу, через них 

проходить приблизно половина фінансових трансакцій. 

Якщо говорити про нашу державу, то Україна має хороші локацію, ресурси, 

розвинуту інфраструктуру, трудовий фонд, тому створення сприятливих умов для 

ведення бізнесу дасть змогу звернути на себе увагу інвесторів, відповідно, 

наблизить країну до світового капіталу та дозволить у майбутньому стати 

потужним центром розподілення міжнародних фінансових потоків. З огляду на 

євроінтеграційні процеси в Україні, можна створити власний вид «податкового 

раю» – певний мікс ВЕЗ та класичного офшору, з урахуванням особливостей різних 

регіонів. Наприклад, в Одеській та Миколаївській областях за наявних портів та 

розвинутої судноплавної галузі можна зробити офшорну зону для компаній, які 

здійснюють діяльність у зазначеній та пов’язаних галузях, звільнити від 

оподаткування та встановити єдиний фіксований платіж на рік для нерезидентів, а 

для резидентів встановити податок на прибуток від 5 до 10%, залежно від його 

розміру.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЦИКЛУ 

ВИРОБНИЦТВА В БУРЯКОЦУКРОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ 

 

Особливості управління інтегрованим формуванням охоплюють розробку 

системи звітності його структурних одиниць, яка забезпечить інформацією всі рівні 

управління, виходячи з потреб і якості (див. рисунок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Порядок документального забезпечення інтегрованого циклу виробництва  

в бурякоцукровому підкомплексі 

 

Отже, наші пропозиції дадуть змогу погоджувати інтереси різних рівнів 

управління, що  забезпечить досягнення високих результатів інтеграції. А це у свою 

чергу сприятиме підвищенню ефективності виробництва бурякоцукрового 

підкомплексу загалом. 

 

 

 

БУРЯКОПРИЙМАЛЬНИЙ ПУНКТ 

Звіт про приймання, зберігання і 

здавання в переробку цукрових буряків 

Журнал обліку кількості та якості                

меляси 

Журнал відвантаження меляси 

Реєстр оприбуткування цукрових буряків  

Розрахунок за прийняті цукрові буряки 

Паспорт кагату 

Журнал середньозважених                        

величин 

Журнал обліку кількості та якості 

виробленого цукру 

Журнал відвантаження цукру 

Зведений технічно-виробничий звіт з цукрового 

виробництва 
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ОБЛІК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Питання ринку землі в усі часи було важливим, складним, недостатньо 

висвітленим у нормативно-правових, наукових чи спеціальних джерелах 

інформації. Метою бухгалтерського обліку земельних ділянок є надання відомостей 

про землю, необхідних для зовнішніх користувачів з метою інвестицій, для 

покращання земельних угідь і внутрішніх користувачів для прийняття 

управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням ефективного використання 

земель України. 

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави. Визначення земель сільськогосподарського призначення 

міститься у п. 14.1.76 Податкового кодексу та ст. 22 Земельного кодексу. Для цілей 

бухгалтерського обліку земля визнається активом та належить до складу основних 

засобів підприємства, де її класифіковано на два відокремлених елементи: земельні 

ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель. Облік цих активів 

здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Постановка земельних угідь на баланси сільськогосподарських формувань 

вимагає чіткого та достовірного інформаційно-облікового забезпечення. Тому 

важливим, на нашу думку, кроком у вирішенні цього питання є обов’язкове 

проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення в усіх 

сільськогосподарських формуваннях.  

Наступною, і дуже важливою проблемою, яка постає перед обліком землі й 

земельних відносин, є удосконалення нормативно-правової бази зазначеної ділянки 

обліку, яка би була чіткою, зрозумілою і доступною, передусім для аграріїв-

практиків. Ми поділяємо думку вчених-економістів про необхідність розробки і 

введення в дію національного стандарту з обліку землі та земельних відносин у 

сільськогосподарських формуваннях, який обов’язково має враховувати специфіку 

сільськогосподарського виробництва, з поєднанням передового зарубіжного й 

особливостями національного досвіду. Цей правовий акт повинен містити як 

економічну, так і екологічну підсистеми. 

Отже, особливим об’єктом бухгалтерського обліку необоротних активів є 

земельні ділянки.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Управлінський облік – це багатогранний процес, який забезпечує планування, 

проектування, вимірювання і функціонування систем будь-якої інформації, 

спрямовує дії апарату управління, мотивує поведінку, підтримує діяльність усіх 

ланок підприємства, необхідних для досягнення стратегічних, тактичних і 

оперативних цілей організації. Сутність управлінського обліку, його призначення 

можна назвати «виробництвом» інформації для здійснення ефективного 

управління. Отож, управлінський облік можна охарактеризувати як інтегруючу 

систему підготовки заключної інформації й забезпечення нею різних рівнів 

управління з метою ефективного планування, контролю і покращання якості 

прийнятих рішень. 

Становлення сучасного облікового процесу має бути орієнтоване не лише на 

виробництво, а й на ринок. Більшість даних управлінського обліку є комерційною 

таємницею, оскільки вони відображають стратегію і тактику підприємства в умовах 
конкуренції. Тому саме керівники підприємства є користувачами управлінської 

інформації. 

Дані управлінського обліку мають важливе значення для стратегічного та 

поточного планування, що є рівнями менеджменту управління, адже вони 

спрямовані переважно на майбутнє. Тому на сучасному етапі широкого значення 

набуває концепція стратегічного позиціонування. Ця стратегія характеризує 

управлінський облік як підсистему сучасного менеджменту підприємства і 

спрямована на задоволення потреб окремого споживача. 

Важливою умовою ефективного функціонування зазначеної системи є тісний 

зв'язок підсистем обліку. Управління витратами – найважливіше завдання 

управлінського обліку. Це процес цілеспрямованого формування витрат за місцями 

виникнення, ресурсами, роботами, об’єктами та часом здійснення в напрямі 

досягнення й підтримання їх мінімального рівня, з урахуванням стратегічних 

установок підприємства. Для ефективного управління витратами поширений такий 

метод як «direct costing». Цей метод ще не повністю визначений і потребує 

дослідження, для того щоб дізнатися, чи зможе підприємство отримати вигоду від 

його застосування. 
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Важливою складовою господарської діяльності підприємства є виробничі 

запаси. Діяльність підприємства за відсутності або недостатнього розміру 

виробничих запасів стає практично неможливою. Дослідження засвідчили 

неоднозначність підходу вчених до трактування 635 сутності виробничих запасів, а 

П(С)БО 9 «Запаси» містить загальне визначення терміна «запаси».  

У працях відомих вітчизняних вчених, зокрема В.І. Бачинського, 

Ф.Ф. Бутинця, І.О. Гайдук, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцайлюка, А.М. Должансь-

кого, А.Г. Загороднього, П.О. Куцика, С.О. Левицької, Н.М. Ткаченко, 

О.М. Чабанюк та ін., досліджено широке коло питань, пов’язаних з методоло-

гічними та методичними підходами до організації обліку й аналізу раціонального 

використання виробничих запасів.  

Для бухгалтерського обліку сировини, інших матеріалів, палива й тари на 

підприємствах використовують синтетичний рахунок 20 «Виробничі запаси» за 

відповідними субрахунками. Для підприємств виробничі запаси є основною 

складовою виручки від реалізації готової продукції і, відповідно, прибутку 

підприємства, на що й спрямована вся його діяльність. Тому дуже важливим 

моментом для підприємства є процес вибуття запасів, а найпроблематичнішим – 

оцінка вибуття запасів.  

Необхідними умовами організації обліку виробничих запасів є: правильна 

організація складського господарства; наявність інструкції з обліку матеріалів; 

правильна класифікація матеріалів; розроблення номенклатури матеріалів; 

розроблення норм запасу i норм витрат матеріалів. Запаси відображаються в обліку 

і звітності за їх фактичною собівартістю. Поточний облік матеріалів здійснюють не 

за фактичною собівартістю, а за раніше встановленими цінами. Обліковими цінами 

можуть бути гуртові й договірні ціни.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

У сучасній літературі є багато різних поглядів на сутність категорії 

трансакційних витрат, які суттєво різняться між собою як за сферою їх існування, 

так і за складом. 

Питання трансакційних витрат досліджували у працях багатьох зарубіжних 

вчених, а також у працях російських і вітчизняних дослідників, проте 

основоположником концепції трансакційних витрат вважається Р. Коуз, який у 

своїй статті «Природа фірм» вперше запропонував новий клас витрат, які отримали 

назву «трансакційні». Вчені намагалися довести, що укладення угоди між 

господарюючими суб’єктами на ринку неможливе без понесення певних витрат, які 

пов’язані з проведенням переговорів, укладенням договору, пошуком інформації, 

захистом прав власності. 

За Р. Коузом, трансакційні витрати – це витрати, пов’язані зі збиранням та 

обробкою інформації, проведенням переговорів та прийняттям рішень, контролем 

та юридичним захистом виконання контрактів в умовах ринку. 

У сучасній економічній літературі немає загальноприйнятої класифікації 

трансакційних витрат. Кожен дослідник звертає увагу на найцікавіші для нього 

елементи. Найбільш значущі з них становлять один із варіантів класифікації таких 

витрат. До них насамперед належать витрати пошуку інформації, витрати 

моніторингу за поведінкою агента і витрати його самообмеження, витрати 

визначення кількості та якості використаних під час обміну товарів і послуг, 

витрати впливу та на специфікації (точне визначення) і захист прав власності, 

витрати опортуністичної поведінки (угодовства), витрати колективного прийняття 

рішень, витрати до (ex ante) та після (ex post) укладення угоди. 

Для вітчизняної наукової думки питання трансакційних витрат досить нове. 

Дискусії стосовно сутності та визначення трансакційних витрат, їх складу, 

класифікації, причин виникнення тощо не вщухають і досі. Відомий український 

вчений С. Архієреєв трактує трансакційні витрати як «економічні витрати, що 

включають неявні витрати (втрати), які визначаються за альтернативним 

принципом як сукупність витрат, що виникають при обміні правами власності, і 

затрат, призначених для зменшення цих витрат». 
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В РОЗРІЗІ ОПЕРАЦІЙ З АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Одним із шляхів вирішення проблеми оптимізації своєї діяльності та 

підвищення її економічної ефективності є вдосконалення, систематизація та чітке 

розмежування окремих елементів ведення обліку, адже визначальне місце в такій 

системі належить підготовці важливої економічної інформації.  

Першим елементом системи бухгалтерського обліку з операцій з амортизації 

основних засобів є визначення (ідентифікація, визнання) об'єкта як основного 

засобу, що підлягає амортизації. Інформаційним забезпеченням цього процесу 

слугує оцінка вартості та терміну експлуатації об'єкта за документами 

калькулювання вартості оприбуткування та введення в експлуатацію об'єкта 

основного засобу. Наступним кроком організації системи бухгалтерського обліку з 

операцій з амортизації основних засобів є класифікація об'єктів основних засобів 

відповідно до вимог Податкового кодексу України, окресленням однорідних груп 

основних засобів, визначення термінів їх корисного використання, проведенням 

амортизаційної політики.  

Ведення облікових регістрів з обліку операцій з основними засобами, а саме 

відомостями обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів і нарахування амортизації (зносу) (форма Ма 2-рм) дає 

змогу систематизувати й забезпечити відповідне накопичення інформації, що 

міститься в первинних документах з обліку операцій з амортизації основних 

засобів, а також для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та в 

бухгалтерській звітності. 

Наступним елементом системи бухгалтерського обліку з операцій з 

амортизації основних засобів є формування бухгалтерської звітності та 

відображення результатів обліку операцій з амортизації основних засобів у Балансі, 

Звіті про фінансові результати, Звіті про власний капітал, Примітках до річної 

фінансової звітності, що дає змогу надати об'єктивну інформацію про стан об'єктів 

основних засобів та про результати операцій, які здійснює підприємство.  

Така пропозиція забезпечить ефективність ведення бухгалтерського обліку 

амортизації основних засобів з метою надання повної, достовірної та своєчасної 

облікової інформації для потреб управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

У сучасному економічному світі масштаб застосування МСФЗ перевищує всі 

найоптимістичніші очікування минулого десятиріччя. Понад 100 країн дозволяють 

або вимагають використання МСФЗ. У багатьох країнах міжнародні стандарти 

стали частиною національного законодавства або загальноприйнятою практикою.  

Враховуючи те, що вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку розроблені 

на основі міжнародних, вони не є абсолютно схожими. У бухгалтерському обліку є 

галузі, для яких ще не розроблено вітчизняних стандартів, а саме: немає 

українських аналогів МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації 

про державну допомогу», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Наявні 

вітчизняні стандарти, все таки часто не містять необхідних деталей розкриття 

вимог відповідно до МСФЗ. Акціонерні товариства, НБУ та комерційні банки, 

страхові компанії, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за 

видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають 

фінансову та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.  

Усііншіпідприємстванасвійрозсудвизначаютьдоцільністьзастосуванняміжнародних

стандартів для складання звітності. 

На нинішньому етапі прискореної, але вже добре зрозумілої монополізації в 

аграрному секторі, прийняття Закону «Про ринок землі» остаточно призведе до 

знищення власне українського сільськогосподарського виробництва. Оскільки 

Україні необхідні інвестиції, прийняття Закону «Про ринок землі» стає все 

реальнішим. Уже сьогодні великі та середні агроформування почали здійснювати 

первинне розміщення акцій на світових біржових майданчиках з метою залучення 

зовнішніх інвестицій. Іноземні інвестори вимагають переходу емітента на 

міжнародні стандарти фінансової звітності, що повинно бути підтверджено 

висновком іноземного аудитора. Аналіз дослідження засвідчує, що розробники 

міжнародних стандартів упустили з поля розгляду особливості земельного капіталу 

аграрної галузі, які, на наш погляд, все ж вимагають формування дещо оновлених 

від закладених у чинних стандартах методологічних засад бухгалтерського обліку 

сільськогосподарських земель. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ОБЛІКУ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах жодна країна неспроможна забезпечити ефективний, 

динамічний розвиток своєї економіки без співробітництва з іншими країнами. В 

основі економічної інтеграції перебуває міжнародний поділ праці, який обумовлює 

формування світогосподарських зв'язків. 

У нормативно-правовому регулюванні спільної діяльності є такі проблеми: 

1) обов’язковість ведення окремого обліку результатів спільної діяльності без 

створення юридичної особи; 2) відсутність методології обліку операцій за 

договорами СД та зумовлена цим необхідність запровадження новогоП(С)БО і 

МСБО; 3) проблема визнання та оцінки окремих видів (категорій) внесків у спільну 

діяльність. 

Нормативним актом, що регулює порядок ведення обліку СД, є П(С)БО 12 

“Фінансові інвестиції”, який передбачає можливість ведення спільної діяльності як 

зі створення юридичної особи і ведення окремого обліку результатів спільної 

діяльності, так і без утворення такого об’єднання, де кожен учасник відображає 

окремо в обліку господарські операції, пов’язані з веденням спільної діяльності. 

Такий варіант передбачений МСБО 31 “Фінансова звітність про частки у спільних 

підприємствах”, що є першоджерелом П(С)БО 12. Це суперечить бухгалтерськомуй 

цивільному законодавству, яке взагалі не передбачає провадження спільної 

діяльності зі створенням юридичної особи. Вважаємо, що вирішення такої 

проблеми можливев разі прийняття окремого П(С)БО, яке б визначало порядок 

ведення та методику обліку спільної діяльності, та цілком відповідало б основним 

вимогам господарського законодавства. Щодо П(С)БО 12, вважаємо, що воно не 

повністю відображає методологію ведення обліку спільної діяльності, оскільки 

відсутній порядок визнання та оцінки внесків в спільну діяльність, визнання 

доходів, витрат, отриманих (понесених) в ході діяльності, відображення інформації 

у звітності. Нормами положення, активи, задіяні у спільній діяльності без 

створення юридичної особи, не відображаються як фінансові інвестиції учасників 

такої діяльності. Такий самий підхід подано у п. 22МСБО 31: кожен контролюючий 

учасник включає в свої облікові регістри свою частку не як інвестиція, а згідно з 

характером внесеного активу. Вважаємо недоцільним висвітлення методології 

обліку спільної діяльності у положенні П(С)БО 12 та необхідним створення нового 

П(С)БО.   
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Науковий керівник: к.т.н., доцент Лиса О.В.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 

На сьогодні існують невирішені проблеми, пов’язані з практичною 

організацією обліку витрат на якість продукції. 

Враховуючи відсутність чіткого нормативного регулювання в Україні витрат 

на якість, процес організації їх обліку є не простим і вимагає особливої уваги. Хоча 

такі витрати в тому чи іншому вигляді виникають на будь-якому підприємстві, 

точної методики їх ідентифікації немає, і тому визначити їх можна лише за 

допомогою допоміжних розрахунків та виокремлення з-поміж інших витрат. В 

українському законодавстві та П(С)БО відсутні будь-які рекомендації щодо цього 

питання, тому кожне підприємство має змогу організовувати облік витрат на якість 

готової продукції на власний розсуд та відповідно до своїх потреб. 

Кожне підприємство повинно розробити власну систему заходів у організації 

фінансування, обліку  та калькулювання витрат на якість, що у свою чергу 

сприятиме підвищенню якості продукції, рівню її конкурентоспроможності та 

ефективності діяльності підприємства загалом. 

До складу витрат на підтвердження та поліпшення якості пропонуємо 

відносити: інформаційні послуги, маркетингові дослідження; оплату за одержання 

кодів; виплати зі сертифікації продукції; оплату розробки і оцінки вартості системи 

якості; метрологічне забезпечення виробництва та оцінки якості продукції; витрати 

на заробітну плату персоналу, який займається оприбуткуванням і визначенням 

якості придбаних товарів; нарахування на заробітну плату; вартість придбаних 

навчальних книг з виробництва продукції; витрати на перевірку зразків продукції; 

витрати, пов’язані з навчанням персоналу питання якості; витрати на 

підтвердження якості зразків; відрядження працівників, пов’язані із 

вдосконаленням навиків; витрати на надання споживачам доказів відповідності 

продукції  встановленим вимогам. 

Облік витрат на якість продукції треба проводити на окремому субрахунку 

915 «Витрати на якість», відкритому до 91 рахунку «Загальновиробничі витрати». 

Це збірно-розподільний рахунок для витрат на якість, за дебетом якого протягом 

місяця будуть відображатися всі витрати, пов’язані з якістю, а після закінчення 

місяця з  кредиту вони будуть списані на рахунки «Основне виробництво», «Брак у 

виробництві», «Витрати майбутніх періодів» тощо. 
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УДК 330.3:334.012.23(477) 

Худзь В., ст. 1-го курсу економічного факультету  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Корчинський І.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ  

 

Україна, як і інші постсоціалістичні країни, здійснювала перехід від 

адміністративно-командної економічної системи до ринково-демократичної. Цей 

перехід об'єктивно зумовлений. Його метою є формування у країні соціально 

орієнтованої ринкової економіки. 

Нині в Україні вже сформовано основні елементи інфраструктури ринку, але 

їхня діяльність малоефективна. Це пояснюється недосконалим законодавством, 

недостатнім рівнем професійного і патріотичного управління. 

Стан справ в економіці України залишається вкрай складним. Українська 

економіка змушена долати наслідки планово-розподільної системи господарю-

вання, її структурні деформації, затратний механізм ціноутворення та неконку-

рентоспроможність. 

Насамперед слід зрозуміти, що оцінка за окремими доктринами неможлива. 

На сьогодні і результативність змін, і їх змістовий характер, мають оцінюватися на 

базі інтегральних характеристик, тобто оцінка має бути багатовимірною. Держава 

повинна забезпечувати взаємодію національного ринку з міжнародним ринком. 

Отже, відтворюючи ринкові інституції, не можна забувати, що ринок 

будують люди, від їхніх свідомості, бажання, розуміння залежить дуже багато. Для 

інтенсивного розвитку ринкових відносин в Україні потрібно враховувати наслідки 

адміністративно-командної системи та низки інших чинників, які впливали на 

процес формування ринкової економіки у країні впродовж тривалого часу. 

Отже, дослідження певних особливостей форумання та функціонування 

ринкових відносин в Україні дало змогу нам вивчити їх та сформувати перспективи 

для розвитку. 

 

 

УДК 338.12 

Кузбит І., ст. 2-го курсу економічного факультету  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Магійович Р.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ  

 

Побудова ринкових відносин в аграрному секторі України передбачає 

функціонування всіх чинників виробництва, зокрема й землі, в єдиному ринковому 

середовищі. Водночас здійснення ефективної діяльності в аграрній сфері економіки 

потребує перебудови економічних відносин у селі з метою утвердження 



273 

 

повноцінного ринку земель, сучасного земельно-орендного та іпотечного 

механізму використання земель, регулювання земельних відносин з боку держави. 

Заборона вільного обігу землі перешкоджає встановленню реальної ціни на землі 

сільськогосподарського призначення, не дає змоги реально визначити землю як 

базову складову аграрного виробництва. Функціонування ринку сільськогоспо-

дарських земель у господарському, природному та правовому аспектах вимагає 

дотримання низки принципів, які мають бути основою, центральною ідеєю і 

фундаментом ринкової земельної системи. Основними принципами формування та 

стабільного функціонування ринку сільськогосподарських земель повинні бути: 

державне регулювання; саморегулювання власності; свобода діяльності суб'єктів 

господарювання; самофінансування; економічна відповідальність за результати 

господарювання; конкуренція на ринку землі. 

Головними учасниками ринку повинні бути його суб'єкти, які взаємодіють 

між собою, вступають у зв'язки з державними органами влади, інфраструктурними 

одиницями щодо об'єкта ринку. Суб'єктами на земельному ринку у сфері сільського 

господарства повинні бути юридичні особи, тобто суб'єкти господарювання, які 

здійснюють підприємницьку діяльність, а також фізичні особи. Об'єктами ринку є 

землі сільськогосподарського призначення, стосовно яких виникають ринкові 

операції щодо купівлі-продажу, застави, міни, дарування, оренди тощо.  

Отже, сутність операцій із сільськогосподарськими землями на ринку полягає 

здебільшого в пошуку ефективного власника, який не тільки хоче, а й може 

організувати конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво, в чому 

зацікавлені всі верстви населення. Світова практика свідчить, що лише реальний 

власник землі зможе стати дійсно господарем на ній, а ринок 

сільськогосподарських земель (контрольований державою) буде об'єктивним 

механізмом відбору ефективних форм господарювання. 

 

 

УДК 332.122:339.3 

Лагуняк М., ст. 2-го курсу економічного факультету  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Зеліско Н.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  

СПОЖИВЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ 

 

Однією з найактуальніших проблем сучасної соціально-економічної політики 

держави є формування і розвиток споживчого ринку регіонів як невід’ємних 

складових цілісної системи. Набуває актуальності визначення його регіональних 

особливостей. 

Виділимо основні відмінні риси регіонального споживчого ринку:  

 соціально-економічна система взаємозв’язків між виробниками і різними 

демографічними, економічними і соціальними категоріями споживачів;  
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 функціонування на основі процесів купівлі-продажу товарів народного 

споживання на визначеній території;  

 високий рівень саморегуляції;  

 тісна взаємодія економічних агентів у різних сферах економічної діяльності;  

 основними суб’єктами ринку є організації оптової й роздрібної торгівлі, 

населення; 

 залежність від грошових доходів населення, ціни на товари й послуги, 

виробництва товарів та послуг. 

Для аналізу регіональних особливостей формування споживчого ринку 

регіону виникає потреба в ретельному осмисленні понятійного апарату, зокрема 

просторового та змістового визначення дефініції «регіон». Окремі вітчизняні 

науковці подають різноманітні трактування поняттю «регіон», зокрема в 

популярній українській економічній енциклопедії «регіон» (від лат. regionis – 

область, округ) розглядається як територія країни зі специфічними природно-

кліматичними умовами та характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил 

з урахуванням демографічних, історичних, соціальних особливостей, розвиток якої 

здійснюється на основі законів національної економіки і регіональних, внаслідок 

чого формуються регіональні економічні відносини. В основі поняття «регіон», на 

нашу думку, є низка критеріїв, які його характеризують, зокрема спільність 

народногосподарських і регіональних завдань, техніко-економічні особливості 

розвитку промисловості та сільського господарства, наявність суб’єктів 

господарювання, внаслідок яких утворюється регіональний тип відтворення 

соціальної системи. 

 

 

УДК 338.436(477) 

Лесюк С., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Василина О.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Розвиток ринків визначається підвищенням вимог до якості продукції, що 

випускається. Забезпечення стійкого становища на ринку товарів і послуг 

визначається рівнем конкурентоспроможності продукції. Конкурентоспроможність 

у свою чергу детермінована рівнем ціни і рівнем якості продукції. Наразі ціни 

вітчизняної продукції наблизилися до європейського рівня, а за показниками якості 

й безпеки українська продукція відстає від європейської. 

Аграрний сектор виробляє 18% ВВП України, створює 16% валової доданої 

вартості, у ньому зайнято майже 25% загальної чисельності. Значний потенціал 

вітчизняні товаровиробники сільськогосподарської продукції не можуть 

реалізувати через низький рівень розвитку вітчизняної фінансово-кредитної 

системи, нерозвиненість інфраструктури АПК, недостатню гармонізацію 
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українських стандартів якості з міжнародними, недостатність державного цільового 

фінансування науково-прикладних розробок. 

У контексті міжнародної інтеграції питання підвищення конкуренто-

спроможності вітчизняних виробників аграрної продукції набуває дедалі більшої 

актуальності. Україна має значно нижчий рейтинг за індексом глобальної 

конкурентоспроможності порівняно з країнами ЄС. За останній рік вона втратила 

11 позицій (зі 73 до 84), отримавши показник 4,05 бала зі семи можливих.  

Експортоорієнтовані галузі повинні мати достатній рівень наукового 

забезпечення. Саме тому серед основних шляхів підвищення конкуренто-

спроможності аграрних підприємств науковці і практики виділяють: використання 

найсучасніших техніки і технології; вхідний контроль якості сировини, матеріалів і 

комплектуючих; поліпшення стандартизації; використання маркетингових 

інструментів під час виведення на ринок товарів; інтеграційні зв’язки та 

технологічні інновації. Окрім того, доцільна реалізація заходів за такими 

основними напрямами, як: гармонізація вітчизняних стандартів на 

сільськогосподарську продукцію згідно зі стандартами ЄС; налагодження сучасної 

інфраструктури аграрного ринку. 

 

 

УДК 331.101 

Людвік Ю., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Крупа В.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

 

У результаті еволюції теорії і практики кадрового менеджменту 

сформувалися декілька концепцій управління персоналом. Серед них однією з 

ключових є концепція управління компетенціями.  

Під компетенціями розуміють формалізований набір вимог до особистих, 

професійних та інших якостей працівників підприємства, які необхідні їм для того, 

щоб якісно виконувати свої трудові обов’язки, відповідати своїй посаді та 

функціональному призначенню у підприємстві.  

Оскільки носіями такої специфічної характеристики як компетенції є люди, 

то можна констатувати, що саме розвиток компетенцій персоналу та управління 

ними є підґрунтям для створення неповторної відмінності підприємства в 

ринковому просторі. 

Управління компетенціями – це процес порівняння потреби організації в 

кадрах із наявними трудовими ресурсами і вибір форм впливу для приведення їх у 

відповідність з вимогами виробництва. Водночас одним із основних принципів 

компетентісного підходу є розробка специфічної для кожного підприємства моделі 

компетенцій, тобто логічного опису елементів і функцій компетенцій, які 

застосовують в організації.  
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Організаційні заходи у сфері управління компетенціями передбачають:  

-визначення компетенцій, необхідних для виконання робіт на визначеному 

робочому місці; 

- визначення компетенції всіх співробітників; 

- визначення можливостей, інтересів і переваг керівників і співробітників у 

зв'язку з розвитком їх компетенції та проектуванням кар'єри; 

- виявлення прогалин у компетентності працівників; 

- проведення заходів, пов'язаних з поповненням відсутніх компетенцій; 

- методична і психологічна підготовка менеджерів і співробітників до 

непередбачених змін їх компетенцій у майбутньому. 

Управління компетенціями пов'язане з формуванням стандартів 

компетентності, які підвищують цінність людського капіталу та ефективності 

діяльності підприємства. Це охоплює такі сфери кадрового менеджменту: 

планування, організацію, стимулювання і мотивацію співробітників до підвищення 

кваліфікації та професійного зростання.  

 

 

УДК 330.101 

Процик О., ст. 2-го курсу економічного факультету  

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Нестерович А.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ  

 

Інфляція посилює диспропорції в національній економіці, передовсім між 

виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання; 

порушує нормальні господарські зв'язки; підриває стимули до підвищення 

ефективності вітчизняного виробництва, його зростання на базі науково-технічного 

прогресу; посилює ризик, пов'язаний з новими інвестиціями; послаблює мотивацію 

до високопродуктивної праці; призводить до кризи фінансово-кредитної системи; 

зумовлює зростання кількості безробітних; активізує спекуляцію та тіньову 

економіку, корупцію, злочинність. Але найбільше від інфляції страждає населення 

країни. Вона призводить до зростання вартості життя. У більшості працівників 

зменшуються реальні доходи, знецінюються трудові заощадження. Найбільше 

інфляція впливає на інтереси тих, хто одержує грошові доходи в постійних 

розмірах: пенсії, стипендії тощо. У суспільстві відбувається економічно 

невиправданий перерозподіл національного доходу, що призводить до збагачення 

невеликої групки людей, але більшість громадян країни стає бідною. Як наслідок 

усіх цих явищ і процесів, виникає загострення соціальних протиріч у суспільстві, 

які проявляються у страйках, зміні урядів тощо. Тому активна боротьба з інфляцією 

є необхідною умовою соціально-економічного розвитку. 

Залежно від швидкості зростання загального рівня цін на товари та послуги 

розрізняють три види інфляції: помірна, галопуюча, гіперінфляція. 
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Залежно від особливостей зростання загального рівня цін на різні групи 

товарів, розрізняють збалансовану й незбалансовану інфляцію. 

Маючи складний соціально-економічний характер, інфляція призводить до 

гальмування розвитку національної економіки, поглиблює майнове розшарування 

населення і створює загрозу дестабілізації соціально-політичної ситуації у країні. 

 

 

УДК 330.8 

Рівняк В., ст. 1-го курсу економічного факультету  

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Корчинська О.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НАЙВИДАТНІШІ УКРАЇНСЬКІ ЕКОНОМІСТИ ТА ЇХ ВНЕСОК 

 У СВІТОВУ ЕКОНОМІЧНУ НАУКУ 

 

Українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток економічної науки. 

Однак цей внесок, на жаль, ще маловідомий. По-перше, український народ 

тривалий час був позбавлений своєї держави, й усіх українських економістів 

зарахували до російських. По-друге, у країнах Західної Європи, де формується 

світова думка, нерідко стверджують про певну неспроможність слов'ян до 

економічного мислення. По-третє, праці багатьох українських економістів не були 

доступні навіть фахівцям. Незважаючи на це, економічна думка України 

розвивалася в загальноєвропейському та світовому контекстах. Українець Семен 

Десницький був учнем А. Сміта - творця теорії трудової вартості. 

Видатним економістом-математиком був представник Київської школи Євген 

Слуцький. Він зробив вагомий внесок у розвиток економіко-математичних методів 

в економічній науці. Ще 1915 р. в італійському журналі було опубліковано статтю 

Є. Слуцького «До теорії збалансованого бюджету споживача», присвячену 

проблемам попиту і взаємозв'язку між функцією попиту. Не менш відомим 

українським представником економіки є М.І.Туган-Барановський. Ще студентом 

він захоплювався марксизмом та ідеями класичної школи. Розвиваючи теорію 

психологічної цінності, він спочатку виступив за поєднання трудової теорії 

вартості з теорією граничної корисності.  

Іван Вернадський – це науковець, який активно сприяв розвиткові 

економічної науки. Він критично оцінював утопічні теорії «общинного соціалізму», 

видавав журнал «Економічний вказівник», у якому критикував доринкові форми 

виробництва та кріпосництво, а також велику поміщицьку земельну власність. 

І. Вернадський був прихильником економіки вільної конкуренції. Важливе місце в 

українській і в європейській економічній науці належить M. І. Зіберу. Він першим у 

світі здійснив науковий аналіз «Капіталу» К. Маркса, визначивши його джерела.  

Отже, економічна наука України на всіх історичних етапах розвивалася в 

загальноцивілізаційному руслі, а український народ дав світові економістів-

мислителів, спадщина яких досі ще достатньо не вивчена. 
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УДК 338.12 

Сцьольна О., ст. 4-го курсу економічного факультету  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Зеліско Н.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2013-2015 РОКІВ В УКРАЇНІ:  

ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ  

 

Україна – єдина серед європейських країн, яка «застрягла» у міжкризовому 

просторі. Після глобальної кризи 2008-2009 рр. більшість країн відновили 

позитивну економічну динаміку. Україна ж сьогодні знову потерпає від кризових 

проявів. Нинішня вкрай слабка економічна динаміка України в умовах військової 

агресії призводить до низького рівня довіри до системи державного управління, 

високої корупції, слабкої фінансової дисципліни.  

Причини виникнення та розвитку економічних криз можна поділити за 

сферою суспільних відносин, де вони виникають, на: 1) власне економічні; 

2) соціальні; 3) політичні; 4) демографічні; 5) посилення міжнародної конкуренції у 

зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу.  

Нинішній економічний спад в Україні є не так наслідком короткострокового 

політико-економічного шоку та російської агресії, скільки результатом слабкої 

економічної політики влади попередніми роками. Загалом фінансова криза в 

Україні характеризується неоптимальним рівнем податкових вилучень для 

формування бюджетів усіх рівнів, незбалансованістю бюджетних доходів і 

видатків, зростанням державного боргу, нераціональною структурою бюджетних 

витрат. 

Проаналізувавши дослідження українських науковців та вчених-економістів, 

можна дійти висновку, що основними шляхами виходу України з економічної та 

фінансової кризи є дотримання таких вимог: забезпечення низького рівня інфляції 

разом із забезпеченням гнучкого валютного курсу; зниження рівня дефіциту й 

темпів зростання державного боргу; оптимізація управління державними 

фінансами; запровадження режиму економії щодо витрачання бюджетних коштів 

на управління чи різні види дотацій; визначення доцільності фінансування деяких 

соціальних витрат; забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу й посилення 

відповідальності суб’єктів господарювання за дотримання вимог податкового 

законодавства; сприяння інвестиційного процесу та інноваційної діяльності. 
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УДК 330.332(477) 

Токар М., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Дідич З. А.  

Львівський національний аграрний університет  

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:  

МІФИ ТА РЕАЛІЇ 

 

Найперший міф, який ми хотіли би спростувати, це: «В Українській 

економіці інвестиційно привабливими є лише нафтогазовий сектор та енергетика». 

Звичайно, що в умовах зростання попиту на енергозберігаючі та поновлювані 

ресурси можна окреслити чимало перспектив зростання надходжень іноземного 

капіталу до нашої держави. Серед найбільш інвестиційно привабливих можна 

назвати такі сфери: фармацевтика, медицина, агросектор, IT тощо. 

Міф другий: «Активні реформи вирішують усі проблеми». Нині уряд нашої 

країни проводить безліч змін і реформ, щоб покращити ситуацію. На перший 

погляд, це явище позитивне, але це не так. Нестабільність правового поля України 

підвищує ризики втрат від інвестування. Тобто з постійними змінами, що 

відбуваються, вкладники коштів не можуть спланувати, чи вигідною буде ця 

інвестиція. Вони потребують стабільної ситуації в політичному, економічному та 

інших сферах економіки. 

Міф третій: «Через воєнні дії, що відбуваються на сході, зарубіжний капітал 

не надходить». 

Зрозуміло, що цей фактор негативно вплинув на інвестиційний клімат. 

Іноземний інвестор втратив можливість вкладати в безліч підприємств, що були 

знижені. Проте в кожній ситуації можна знайти позитивні сторони. Так, ситуація 

що склалася на теренах України, призвела до девальвації валюти. Звичайно, що для 

вітчизняних фізичних та юридичних осіб це негативний фактор. Проте він може 

стати виграшним для сектору за кордоном, оскільки ціни на нашому ринку суттєво 

знизилися. Звичайно,  ризик  дуже високий, однак перспективи варті того. 

Отже, Україна – досить перспективна країна щодо інвестицій. І за умови 

поступового, але суттєвого усунення наявних проблем ми можемо чекати суттєвого 

збільшення надходження іноземного капіталу. 

 

 

УДК 331.526 

Сущик О., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Крупа О.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

Кризові процеси у сільському господарстві та звуження сфери докладання 

праці загострили проблему забезпечення належного рівня економічної активності 
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сільського населення. Швидкими темпами зростає безробіття, у тому числі 

добровільне, зменшується кількість найманих працівників сільськогосподарських 

підприємств, набувають поширення неформальні форми зайнятості. 

Усе населення сільської місцевості в Україні поділено на дві групи: 

економічно активне та економічно неактивне населення. За даними Державної 

служби статистики України, у 2015 р. чисельність економічно активного населення 

у віці від 15 до 70 р. становила 18097,9 тис. осіб (62,4%), у тому числі 17396,0 тис. 

осіб (71,5%) – працездатного віку. Частка сільського населення в загальній 

чисельності економічно активних становила 5667,5 тис. осіб (60,8%), у тому числі 

5405,8 тис. (68,8%) – працездатних. Рівень економічної активності сільського 

населення у 2015 р. порівняно з 2014 р. зменшився на 1%, порівняно з 2010 р. – на 

6,7%. 

Економічно активне населення сільської місцевості поділяють на дві 

категорії – зайняті й безробітні. Негативним є той факт, що упродовж 2010-2015 рр. 

рівень зайнятого сільського населення зменшився на 7,6% і становив 55,1%. 

Відповідно, рівень безробіття зріс, й у 2015 р. становив 9,4% проти 7,1% у 2010 р.  

Аналізуючи рівень економічно активного сільського населення за віковими 

групами, необхідно зазначити, що його значення найвище у вікової групи 40-49 р. – 

81,9%, далі йде група 35-39 р. – 80%, третє місце посідає вікова категорія 30-34 р. – 

76,9%. Найменш активними виявилися представники селян у граничних вікових 

категоріях: 60-70 р. – 17,5%, та 15-24 р. – 41,2%.  

Причинами виникнення проблем, пов'язаних із зайнятістю сільського 

населення, є депопуляція сільського населення та погіршення його статево-вікової 

структури; інтенсивна трудова міграція кваліфікованих працівників; низький рівень 

зайнятості селян, високий рівень сільського безробіття і нерегламентованої тіньової 

зайнятості; спад реальних доходів сільського населення, зниження якості його 

життя. 

 

 

УДК 338.432 : 339.13 

Дубінський М., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Крупа О.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ РИНКІВ 

 

Формування ринку сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 

є важливою складовою аграрної політики України. Аграрні ринки в Україні мають 

трирівневу схему функціонування. На першому рівні перебувають гуртові ринки 

міжобласного значення. Вони мають такі переваги: безперебійність постачання 

якісних продуктів харчування в регіон; контроль за цінами; швидке просування 

продукції до споживача; гарантія функціонування у майбутньому на території міста 

роздрібних ринків, малих крамниць. 
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Статус гуртового ринку національного рівня в Україні отримали 12 об’єктів. 

З них працюють лише два – львівський «Шувар» і київський «Столичний». ТзОВ 

«РСП «Шувар» є найбільшим і фактично єдиним добре організованим та 

структурованим майданчиком для професійної торгівлі продуктами харчування в 

Україні. Він входить до десяти найбільших гуртових ринків Європи за обсягами 

торгівлі плодоовочевою продукцією.  

На другому рівні розміщені локальні ринки, тобто ринки міжрайонного 

значення. У кожній області їх мало би бути близько п’яти, і вони обов’язково 

повинні бути гуртово-роздрібними ринками. Основна частка має бути відведена 

для гуртової торгівлі, а на роздрібну повинно припадати не більше ніж 25-30%. В 

Україні вже працює близько 20 локальних ринків, серед яких – «Декор-агро» у 

Полтавській області, «Хмельницька універсальна компанія» – у Хмельницькій 

області, «Харківський оптовий ринок сільськогосподарської продукції» – у 

Харківській області, «Букотрейдінг» – у Чернівецькій області, «Домекс» – у 

Тернопільській області.  

На третьому рівні перебувають місцеві гуртово-роздрібні ринки. Їх, за 

різними підрахунками, в Україні налічують у межах 1,5-2 тис. Розвиток таких 

ринків дасть змогу забезпечити населення якісною й екологічно чистою 

продукцією місцевих виробників, а також знизити ціни. 

Отже, для успішного функціонування аграрних ринків необхідно посилити 

участі держави та адміністрації ринків у їх подальшій розбудові. Доцільно залучати 

виробників сільськогосподарської продукції і продавців до спільного вирішення 

питань, пов’язаних із діяльністю ринків, забезпеченням представництва на них 

організованих суб’єктів, поліпшенням інтер’єру торгових залів та обслуговуючих 

приміщень.  

 

 

УДК 631.11:658.511 

Галань М., ст. 6-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Райтер Н.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

До складу конкурентного або ринкового середовища підприємства входять 

усі суб’єкти господарювання, які вступають з ним у ринкові відносини. Це можуть 

бути постачальники, покупці, а також діючі та потенційні конкуренти.  

Особливістю ринкового або конкурентного середовища є те, що між його 

елементами та підприємством існує зворотній зв'язок. Тобто дії суб’єктів 

конкурентного середовища можуть певним чином впливати на діяльність 

підприємства, однак і підприємство має важелі активного впливу на них. Усі 

елементи конкурентного середовища характеризуються високим рівнем мінливості 

й непередбачуваністю. Зазвичай підприємства не встигають реагувати на ці зміни. 
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Однак ті підприємства, які постійно та комплексно досліджують своє 

конкурентне оточення, не здивовані появою нових перешкод та готові до їх 

подолання, вони менше піддаються стресам та кризам, а також застосовують 

творчий і креативний підхід щодо управління. Сигнали з конкурентного 

середовища є підставою для раціонального планування майбутнього та вибору 

стратегії підприємством. 

Завдання аналізу конкурентного середовища – пошук відповідей на питання: 

Якою є привабливість галузі для підприємства чи потенційного інвестора, які 

можливості та загрози для розвитку підприємства формуються під час 

функціонування його в тому чи іншому секторі бізнесу?; Які сектори для 

функціонування в ньому підприємств діють краще, а в яких можливості розвитку є 

гіршими, поєднання яких секторів бізнесу дає ефект синергізму, як сформувати 

портфель різних видів діяльності, щоб зменшити ризики та збільшити ефект 

застосування стратегії?; Які привабливі сектори бізнесу в майбутньому могли б 

становити сферу діяльності підприємства і які необхідно понести витрати  для 

входу в ці сектори бізнесу? 

 

 

УДК 338.43:631.11 

Білецька Х., ст. 6-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Райтер Н.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  

 

Основною метою довгострокової стратегії розвитку аграрної сфери є 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на 

внутрішньому ринку та збільшення частки якісних продуктів харчування 

вітчизняного виробництва до 80%. Для здійснення мети необхідно ставити такі 

цілі: 

 широке застосування високопродуктивних і водночас екологічно безпечних 

та економічних технологій у землеробстві та тваринництві; 

 оптимізація структури сільського господарства через співіснування 

фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств, великих агрофірм 

та агрохолдингів; 

 відродження на новій науково-технічній основі сільськогосподарського 

машинобудування; 

 створення сучасної інфраструктури аграрної сфери, у тому числі системи 

дилерських компаній, племінних та насіннєвих організацій, ветеринарної служби, 

підприємств агрохімії та захисту рослин, консалтингових та інформаційних центрів 

тощо; 

 наближення первинної переробки і зберігання сільськогосподарської 

продукції до сировинних баз (полів та ферм); 
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 законодавче обмеження природних та інших монополій в інфляційному 

підвищенні цін на ринках енергоносіїв, техніки та обладнання, транспортних 

послуг; 

 введення заборонних законів щодо виключення можливості отримання 

спекулятивних доходів встановленням завищених роздрібних цін на продовольчі 

товари за заниження закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію з боку 

посередників, переробних підприємств та торгівлі. 

Іншою, не менш важливою, місією стратегії системи аграрного виробництва, 

є виконання аграрним сектором функції відтворення фізично і духовно здорового 

генофонду країни, яка передбачає: 

 перетворення проживання в сільській місцевості для молодого покоління у 

привабливий спосіб життя; 

 створення престижних робочих місць як у сільському господарстві, так і в 

різноманітних видах діяльності, розміщених у сільській місцевості; 

 розвиток сільської соціальної інфраструктури, а саме будівництво доріг, 

лікарень, шкіл, дитячих садочків, культурних та спортивних об’єктів. 

 

 

УДК 338.439:633.01 

Перхун А., ст. 5-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гринишин Г.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У зв’язку зі вступом України до СОТ та орієнтацією на євроінтеграцію 

важливим стає питання врахування всіх негативних і позитивних наслідків цих 

процесів, пристосування АПК України до вимог цих організацій. Це зумовлює 

необхідність розроблення виваженої та збалансованої зовнішньоторговельної 

політики, визначення напрямів формування та ефективної реалізації експортного 

потенціалу, вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств АПК. 

Першим кроком до виявлення конкурентних переваг АПК регіону є 

комплексний SWOТ-аналіз. 

SWOТ-аналіз − важливий аналітичний інструмент для вибору оптимальної 

стратегії і прийняття ефективних управлінських рішень. Це основа для формування 

стратегії розвитку підприємства з урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Він дає змогу визначити негативні й позитивні чинники, що 

впливають на діяльність підприємства, як ззовні, так і зсередини, допомагає 

правильно оцінити можливості, які відкриваються перед ним у майбутньому. 

Результатом SWOТ-аналізу є формулювання чотирьох альтернатив розвитку 

підприємства, з урахуванням сильних, слабких сторін, можливостей і загроз, що 

притаманні зазначеному регіону. Отже, задіємо SWOТ-аналіз конкурентних 

переваг АПК регіону як метод експертної оцінки сильних, слабких сторін, 
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сприятливих можливостей функціонування підприємства, а також зовнішніх загроз, 

з метою розробки стратегії розвитку підприємства. До внутрішніх чинників 

відносимо сильні та слабкі сторони, до зовнішніх – шанси та загрози. Кожен із 

чинників оцінений за п’ятибальною шкалою. Значення й оцінка в балах визначені 

на основі експертних оцінок та власних спостережень. Сумарна оцінка вказує на 

ступінь готовності підприємства реагувати на поточні та прогнозовані чинники 

зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Зважаючи на переваги у внутрішньому середовищі підприємств АПК 

Львівської області слабких сторін над сильними, а у зовнішньому середовищі – 

шансів над загрозами, стратегія розвитку цих підприємств повинна базуватися на 

конкурентній стратегії “міні – максі”, яка передбачає мінімізацію слабких сторін 

завдяки шансам, які з’являються у зовнішньому середовищі. 

 

 

УДК 334.722:330.162 

Крачковська Я., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Малаховський Д.В.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

 

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) – відповідальне ставлення будь-

якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, 

партнерів, а також активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному 

співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні 

найгостріших соціальних проблем. За визначенням Ф. Котлера та Н. Лі, соціальна 

корпоративна відповідальність – це вільний вибір на користь зобов’язань 

підвищувати добробут громади через відповідні підходи до ведення бізнесу, а 

також надання корпоративних ресурсів. Сьогодні у більшості країн ЄС держава 

стимулює бізнес до соціальної відповідальності через розробку програми 

підтримки і стимулювання зазначених процесів, визначає соціальну поведінку для 

бізнесу, долучає компанії приватного й державного секторів до спільного 

виконання суспільно важливих завдань. 

Особливо органічно концепцію соціальної відповідальності сприйняв малий 

та середній бізнес Польщі. Сьогодні малі та середні підприємства становлять 99% 

усіх підприємств Польщі, а з 55 польських компаній, які приєдналися до 

Глобального договору, 27 безпосередньо належать до малого та середнього бізнесу. 

За активне просування ідей СВБ у Польщі впроваджено різноманітні нагороди, 

відзнаки, податкові (кредитні) пільги та фінансову підтримку, які найчастіше 

надають державні органи або організації, що певним чином пов’язані з СВБ. 

Польський досвід СВБ в такому вигляді не відбувся би, якби не істотна підтримка з 

боку ЄС, котрий за підтримки ООН та Єврокомісії фінансує значну кількість 
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проектів і програм, спрямованих на впровадження стандартів соціальної 

відповідальності. 

Отже, через геополітичну кризову ситуацію України соціальна спрямованість 

бізнесу набирає домінантних позицій у розробці стратегій довгострокового 

розвитку підприємств різних галузей економіки. Враховуючи суспільну значущість 

СВБ для економічної системи нашої держави, проблема набуває особливої 

актуальності, а її вирішення можна вважати важливою складовою соціальної 

політики, спрямованої на підвищення якості життя населення в сучасних умовах. 

 

 

УДК 620.952:62.634.5 (477) 

Купець І., ст. 4-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Маркович Н.В.  

Львівський національний аграрний університет 

 

РІПАКІВНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

На сьогодні виробництво ріпаку у світі перебуває у стадії піднесення. Деякі 

дослідники називають це “ріпаковою ейфорією”. Найбільшими виробниками  

ріпаку є країни ЄС, де експорт насіння культури в інші країни знижується, імпорт 

зростає, що свідчить про збільшення попиту для промислової переробки. В Україні, 

незважаючи на тривалу агітацію за цю культуру, ріпак не набув масового  

поширення, позаяк невирішеними залишається низка питань. Ріпак – культура з 

дуже дрібним зерном, і тому для його сівби, збирання та первинної  переробки 

потрібні спеціальна техніка або ж удосконалена традиційна. Придбання такої 

техніки або переобладнання вже наявної потребує чималих витрат робочого часу та 

коштів, яких у господарств, як правило, бракує.  

Для України є два альтернативних напрями використання ріпаку: налагодити 

власне виробництво біодизельного пального або вирощувати ріпак і експортувати 

його в західні країни. Якщо провести економічні розрахунки, то їх результати 

засвідчать, що на сьогодні господарствам вигідніше реалізовувати ріпакове насіння 

на зовнішньому ринку, ніж виробляти з нього біодизельне пальне для власних 

потреб.  

Економічна доцільність вирощування ріпаку безсумнівна. Як свідчить аналіз 

світових та європейських цін, вирощування його забезпечує високу рентабельність.  

Реалізаційна ціна насіння в 1,8-2,4 раза перевищує ціну зернових культур. За 

переробки його насіння отримують побічну продукцію шрот – цінний корм, 

джерело протеїну для сільськогосподарських тварин, який містить до 37% білка і 

майже 10% олії. Введення шроту та ріпакового борошна в комбікорми для 

сільськогосподарських тварин значно підвищує їх продуктивність. За переробки 

ріпаку на біопаливо можна отримати високу додаткову вартість. Крім економічного 

зиску, ріпак позитивно впливає і на екологічний стан довкілля. 

Нині Україна спроможна виробляти близько 1922,3 тис. т зерна ріпаку для 

промислових потреб. Водночас є всі підстави сподіватися, що в разі впровадження 
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нових прогресивних технологій та технічних засобів з’явиться можливість довести 

валовий збір ріпакового насіння до 3,0-6,5 млн т, переробляти його на вітчизняних 

заводах, створюючи нові робочі місця та підвищуючи конкурентну спроможність 

українського виробника на внутрішньому й зовнішньому ринках. 

 

 

УДК 338.46:631.11 

Гриців Ю., ст. 6-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: асистент Вислободська Г.П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ  

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Ринок – це один із механізмів координації поведінки економічних суб'єктів. 

Тому виникає необхідність використання механізму державного регулювання 

економіки, у тому числі й ринку послуг у сільському господарстві. 

Згідно зі ЗУ «Про сільське господарство», державним регулюванням є 

«…втручання держави в економічну ситуацію на ринку для стабілізації ринкових 

процесів у відповідних попередньо визначених параметрах». 

 Важливо, щоб державна політика сприяння і регулювання взаємодії 

суб'єктів господарської діяльності на ринку послуг формувалася за такими 

принципами: 

- принцип довгостроковості у державній політиці сприяння та регулювання 

розвитку підприємництва на ринку послуг; 

- принцип стабільності у державній політиці відносно формування та 

регулювання ринку послуг; 

- принцип юридичної захищеності інтересів суб'єктів у сільському 

господарстві; 

- принцип економічної зацікавленості суб'єктів бізнесу в підвищенні 

ефективності господарювання.  

 Розробка концептуальних засад стратегії державного регулювання ринку 

послуг у галузі сільського господарства повинна  охоплювати такі етапи: 

– розробку науково обґрунтованої концепції (системи поглядів) розвитку 

ринку послуг у сільському господарстві;  

– визначення основних напрямів державного регулювання діяльності з 

надання  сільськогосподарських послуг; 

– здійснення практичних дій щодо реалізації поставленої мети, спрямованої 

на підвищення ефективності діяльності суб’єктів з надання та споживання 

виробничих сільськогосподарських послуг. 

Отже, державне регулювання ринку послуг у сільському господарстві має 

важливе значення. Держава «встановлює правила гри» для суб’єктів ринку, від 

запроваджених заходів і дій залежить, який вигляд матиме ринок послуг у 

сільському господарстві як на сьогодні, так і в майбутньому. 
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УДК 33:332.012.3:334 

Гринишин О., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Баран Л. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ФІНАНСІВ ТА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах ринкової економіки є непоодинокі факти виникнення дефіциту 

обігових коштів. Виникнення проблем дефіциту фінансових ресурсів завжди  

вимагає запозичень.  

Формами залучення грошових коштів та майна підприємством є позичковий 

капітал, лізинг та факторинг, використання яких дає змогу суттєво розширити 

обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити ефективніше викорис-

тання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових 

фондів, а в підсумку – підвищити ринкову вартість підприємства. 

Позичковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в 

сукупності обсяг його фінансових зобов'язань (загальну суму боргу). Позичковий 

капітал має юридичну силу за рахунок контрактів, які уклали між собою суб’єкти 

господарювання, та статутних вимог.  

На сьогодні лізинг є одним із основних фінансових інструментів, що дають 

змогу здійснювати великомасштабні капітальні вкладення в розвиток матеріально-

технічної бази будь-якого виробництва. Лізинг – це підприємницька діяльність, яка 

спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в 

наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізинго-

одержувачу майна, що є власністю лізингодавця. 

Факторинг – це досить новий вид послуг у галузі фінансування, яким 

займаються спеціальні факторингові компанії, що тісно пов'язані з банками, є їх 

дочірніми філіалами, або самі банки. 

Отже, ми бачимо, що є різні способи поповнення фінансів та коштів  

підприємств. Проте можемо також констатувати, що досконалої моделі ні в 

економічному, ні у правовому сенсі, так і не знайдено.  

 

УДК 349.4 

Карбовник С., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Оліщук П.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО ОБІГ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» 

 

Із 1 січня 2017 року, зі зняттям мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, має набути чинності Закон України «Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення», мета якого – зарахування до 

економічного обігу земель сільськогосподарського призначення і подальшого 
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правового розвитку відносин сільськогосподарського землекористування та 

власності на землі сільськогосподарського призначення.  

Після вступу в дію зазначеного Законопроекту сільськогосподарські 

підприємства, установи й організації для ведення товарного виробництва зможуть 

мати земельні ділянки лише на праві користування, а несільськогосподарські 

підприємства – земельні ділянки сільськогосподарського призначення на праві 

оренди, чи для іншого призначення – у власності чи оренді для ведення підсобного 

господарства.  

Проект Закону передбачає введення мита на продаж земельних ділянок, 

розмір якого залежатиме від того, скільки часу власник користувався землею. Якщо 

власник виявив бажання продати земельну ділянку того ж року, що й купив її, 

розмір мита становитиме 100 % від нормативної грошової оцінки, якщо через рік – 

то вже 90%, і так на 10% менше з кожним роком. Максимальна площа земель 

сільськогосподарського призначення, яку зможе мати у власності громадянин 

України, становитиме 200 га, а якщо у власності перебуває більша площа, 

надлишок земель повинен бути відчужений. 

Також у проекті Закону встановлена норма мінімальної площі земельної 

ділянки. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності декількох осіб, і 

вони хочуть її розділити, це можливо тільки в тому разі, якщо після поділу 

утворяться ділянки, не менші ніж мінімальний дозволений  розмір. Інакше розподіл 

ділянки заборонений.  

Попри все, Законопроект потребує доопрацювання. Безперечно, в ньому є 

багато позитивних і необхідних аспектів, але окремі з них потрібно доповнити, 

зокрема варто було би ввести певні заохочення для землевласників і 

землекористувачів, які раціонально і правильно використовують землі 

сільськогосподарського призначення.  

 

 

УДК 349.6 

Миклясевич М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: д.ю.н., доцент Андріїв В. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  

 

У сучасних умовах характерною рисою забруднення навколишнього 

середовища є його яскраво виражена багатокомпонентність, а негативний вплив на 

людину відбувається за комплексної комбінованої дії хімічних, фізичних і 

біологічних чинників. Одним із таких чинників, що несприятливо впливають на 

здоров’я людей, є забруднення атмосферного повітря, спричинене викидами від 

стаціонарних і пересувних джерел, а також у результаті транскордонного 

перенесення повітряних мас. 
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За роки незалежного правотворення в Україні було прийнято низку законів та 

підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо охорони 

атмосферного повітря (основні – закони України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»). Однак більшість 

законодавчих актів має рамковий характер. Це призводить до фактичної 

бездіяльності норм законів і відкладає на невизначений час їх реалізацію. Також 

дотепер не прийнято низку важливих нормативно-правових актів, що дали би змогу 

якісно здійснювати правову охорону атмосферного повітря та проводити 

державний контроль у цій сфері ефективніше. Окрім того, чинне законодавство 

регулює тільки питання охорони атмосферного повітря, тоді як питання його 

використання залишаються законодавчо неврегульованими. Тому варто було би 

розробити і прийняти Повітряноохоронний кодекс України, в якому детальніше 

визначити перелік, статус та компетенції суб’єктів охорони, напрями охорони та 

використання атмосферного повітря, а також посилити відповідальність за 

порушення атмосфероохоронного законодавства. Покращанню стану атмосферного 

повітря сприятиме також вдосконалення системи нормування викидів 

забруднювальних речовин, встановлення жорстких технологічних нормативів та 

нормативів якості атмосферного повітря, впровадження маловідходних, енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій на підприємствах, збільшення  ставки податку за 

викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин тощо. 

 

 

УДК 349.412.2 

Шульгай Ю., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Коверко Ю. А. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Протягом останнього року в суспільному житті українців ведуться різні 

дискусії між прихильниками і противниками зняття мораторію на продаж чи 

відчуження земель сільськогосподарського призначення іншим способом.  

Сьогодні Україна – єдина демократична країна у світі, де землевласники не 

мають права розпоряджатися своїм земельним майном на власний розсуд. Термін 

дії мораторію постійно продовжують – остання така заборона мала би діяти до 

1 січня 2016 року. Однак 10 листопада 2015 року був прийнятий Закон України 

«Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 

України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», 

яким дію мораторію продовжили до 1 січня 2017 року. 

Прихильники зняття мораторію переконані, що відкриття ринку землі 

залучить додаткові інвестиції в економіку, спростить земельні відносини.  

Певна часка громадськості впевнена в тому, що тільки-но буде дозволено 

продавати землю, зловмисники почнуть займатися нелегальним примусом до 
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продажу власників паїв. Однак є низка інструментів, впровадження яких 

забезпечить уникнення усіх можливих ризиків, пов’язаних із відміною мораторію 

на продаж землі. На сьогодні побоювання, що озвучуються, або є значно 

перебільшеними, або незначними порівняно з вигодами, або їх можна легко 

уникнути.  

Створення ринку землі – необхідна складова успішного розвитку країни. 

Однак враховуючи сучасні умови, а саме проведення антитерористичної операції та 

економічну кризу, зняття мораторію на відчуження сільськогосподарських земель 

без врегулювання на законодавчому рівні процедури обігу земель сільськогоспо-

дарського призначення, неінформованість багатьох селян щодо реальної вартості 

земельних ділянок, а також безліч прогалин у правовій та судовій системах, варто 

все ж таки відстрочити. Адже його зняття може стати загрозою як для національної, 

так і для продовольчої безпеки нашої держави зокрема, оскільки можна втратити 

найцінніший ресурс – українські сільськогосподарські землі.  

 

 

УДК 349.415 

Телятник М., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Коверко Ю. А. 
Львівський національний аграрний університет 

 

СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Україна за наявністю родючих земель – одна з найбагатших країн світу. 

Однак сучасне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам 

раціонального природокористування.  

Проблема охорони земель останніми роками трансформувалася в одну з 

невирішених проблем безпеки держави. Основними причинами цього є тривале 

безгосподарне ставлення до землі, помилкова стратегія максимального залучення 

земель до обробітку, недосконалі техніка і технологія обробітку землі та 

виробництва сільськогосподарської продукції, недотримання науково обґрунто-

ваних систем ведення землеробства, низький науково-технічний рівень 

проектування, будівництва та експлуатації меліоративних систем, недосконала 

система використання і внесення мінеральних добрив, внесення недостатньої 

кількості органічних добрив, невиконання природоохоронних та інших заходів. 

Сьогодні правова охорона земель забезпечується низкою нормативно-

правових актів, серед яких основними є Конституція України, Земельний кодекс 

України та Закон України «Про охорону земель». Питання охорони земель 

висвітлені також у законах України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про державний контроль за використанням і охороною земель», 

«Про особисте селянське господарство», «Про фермерське господарство», «Про 

оренду землі», «Про меліорацію земель», «Про відходи» тощо.  
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Однак, незважаючи на наявність великої кількості нормативно-правових 

актів, заходи щодо охорони земель не завжди виконуються. Причинами цього є: 

відсутність послідовної державної політики щодо охорони земель; відсутність 

дієвого механізму правового регулювання у сфері охорони земель; неналежне 

організаційно-функціональне забезпечення охорони земель; низький рівень 

суспільної екологічної свідомості; неналежне фінансування заходів щодо охорони 

земель та економічне стимулювання власників земель і землекористувачів. Тому 

сьогодні необхідно сформувати законодавчу базу, спроможну забезпечити 

виконання всіх заходів щодо охорони земель.  

 

 

УДК 349.6 

Звірзінська Н., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: д.ю.н., доцент Андріїв В. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРАВОВА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ:  

СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Вода – це найважливіша на планеті рідина. Однак за даними ЮНЕСКО 

сьогодні у світі 1,5 мільярда людей не мають доступу до якісної питної води, а за 

прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації до 2020 року нестачу питної 

води може відчути все населення планети Земля. Донедавна ці проблеми не стояли 

так гостро в зв'язку з відносною чистотою природних джерел водопостачання та їх 

достатньою кількістю. Але в останні десятиріччя ситуація різко змінилася: значна 

концентрація міського населення, різке збільшення промислових, транспортних, 

сільськогосподарських, енергетичних та інших антропогенних викидів призвели до 

порушення якості води, появи у джерелах водопостачання невластивих природному 

середовищу хімічних, радіоактивних та біологічних агентів.  

Прогресивне зниження кількісних та якісних показників вод свідчить про 

неефективність роботи державного апарату та низький рівень адміністративно-

правової охорони водних об’єктів. В Україні розроблено і прийнято чимало 

нормативно-правових документів, які мають на меті забезпечити охорону вод, 

попередження та усунення забруднення водних об’єктів, однак серйозною 

проблемою є неналежні механізми контролю за процесом виконання водного 

законодавства. 

Аби вирішити проблему із забезпечення населення якісною питною водою, 

необхідно: посилити відповідальність за порушення водного законодавства його 

удосконаленням; підвищити штрафи за понаднормові скиди підприємств у водні 

об’єкти; підвищити вимоги щодо очищення стічних вод; зобов’язувати 

підприємства встановлювати обладнання з високою екологічною ефективністю; 

пропагувати використання новітніх технологій у сільському господарстві; не 

допускати використання пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві 
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поблизу водоохоронних територій; сприяти підвищенню екологічної свідомості 

громадян. 

Посилення правової охорони водних ресурсів повинно стати пріоритетним 

завданням у покращанні стану водних об’єктів та запобіганні виникнення загрози 

для життя та безпеки населення.  

 

 

УДК 351.858:316.71 

Бігун І., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гошко Т.Д.  

Львівський національний аграрний університет 

 

НЕБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЛЮДИНИ 

 

Інформаційно-психологічна безпека особи та суспільства є складовою 

інформаційної безпеки держави і займає особливе місце в державній політиці під 

час її забезпечення.  

Будь-який інформаційно-психологічний вплив на особистість має 

оцінюватися з позиції збереження чи руйнування її як цілого. 

Інформаційно-психологічна безпека особи (у вузькому розумінні) – це стан 

захищеності психіки людини від негативного впливу, який здійснюється 

упровадженням деструктивної інформації у свідомість або у підсвідомість людини, 

що призводить до неадекватного сприйняття нею дійсності. 

Інформаційно-психологічна безпека особи (в широкому розумінні) – це: 

 по-перше, належний рівень теоретичної та практичної підготовки осо-

бистості, за якого досягаються захищеність і реалізація її життєво важливих 

інтересів та гармонійний розвиток незалежно від наявності інформаційних загроз; 

 по-друге, спроможність держави створити умови для гармонійного розвитку 

й задоволення потреб особистості в інформації незалежно від наявності 

інформаційних загроз; 

 по-третє, гарантування, розвиток і використання інформаційного середо-

вища в інтересах особистості; 

 по-четверте, захищеність від різних інформаційних небезпек. 

Об'єктом інформаційно-психологічного захисту особи є стан її духовного, 

душевного та фізичного комфорту, а також умови та фактори, які забезпечують 

розвиток усіх сфер життєдіяльності особистості й суспільства, зокрема культури, 

науки, мистецтва, релігійних і міжнаціональних відносин. До об'єктів належать 

також: мовне середовище, соціальні, ідеологічні, політичні орієнтири, суспільні та 

соціальні зв'язки, психофізичні фактори, що виявляються у вигляді фізичних, 

хімічних та інших впливів природного, антропогенного і техногенного походження, 

генофонд народів, які населяють державу, тощо. 
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УДК 004.031.42:631.1.027:338.432.001.14  

Іваніцький І., ст. 4-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Желєзняк А.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ  

В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Розвиток підприємницької діяльності у сільському господарстві створює 

передумови для поширення електронної комерції. Електронна торгівля в Інтернеті 

стає ефективним засобом для просування, рекламування та продажу вироблених 

товарів.  

Застосування електронного маркетингу аграрними підприємцями дає змогу 

безперешкодно пропонувати і продавати свою продукцію в межах певної країни та 

за кордоном; розвивати клієнтську базу, не виходячи офісу та охоплюючи 

величезну аудиторію за відносно незначних зусиль, витрат часу і ресурсів; 

ефективно планувати сільгоспвиробництво, враховуючи його сезонність; а також 

підтримувати професійну діяльність на високому рівні завдяки постійній жорсткій 

конкуренції. 

Основним інструментом досягнення мети електронної комерції в аграрному 

бізнесі є інтернет-маркетинг. Інтернет-маркетинг – це комплекс дій, спрямованих 

на просування і продаж товарів чи послуг за допомогою технологій мережі 

Інтернет. Більша доступність інформації для фермерів спричинює  і більшу 

відкритість фермерів перед споживачами.  Тепер споживачі можуть відстежити як, 

де й ким виробляється продукція, яку вони споживають.  

У маркетологів є чотири можливі варіанти залучення інтерактивного 

маркетингу: створення Інтернет-магазину, розміщення реклами в Інтернеті у 

спеціальних розділах, що надають основні комерційні оперативно-інформаційні 

служби; у певних групах новин, що створюються спеціально для комерційних 

цілей, участь у форумах, групах новин і дошках оголошень, використання 

електронної пошти і Web-повідомлень.  

Ефективність Інтернет-реклами, і, відповідно, рекламної стратегії, яка 

покладена в її основу, визначається виходячи з того ж критерію, що й інші види 

реклами вартість придбаного за рахунок цього рекламного звернення клієнта. Щоб 

віддача від рекламної кампанії в мережі була максимальною, слід провести 

ретельний аналіз ситуації, розробити таку рекламну стратегію для Інтернету, яка 

збереже впізнаваність бренду. Залучення професійного виконавця дасть змогу 

успішно вирішити поставлені завдання й домогтися оптимальної відповідності 

концепції рекламної кампанії в мережі оффлайн. 
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УДК 331.101.52 

Дідич Б., ст. 1-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Станько В. Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ ОБЛІКУ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ 

 

Робочий час – це загальна та універсальна міра кількості праці. 

Найпростішою формою контролю відпрацьованого робочого часу, котрий був 

впроваджений ще за відсутності новітніх технологій, був просто людський 

контроль, коли при вході на робоче місце сидів відповідний працівник із журналом, 

у якому робітник ставив підпис, засвідчуючи початок свого робочого дня. Проте в 

багатьох сучасних установах та організаціях цей метод неактуальний.  

Наступним кроком у розвитку обліку робочого часу працівників стали масова 

комп’ютеризація та автоматизація виробництва. Стосовно підприємств торгівлі та 

підприємств, котрі не мають виробничого процесу, з’явилися автоматизовані 

програми на зразок «1С Бухгалтерія», коли працівнику необхідно ввести свої дані у 

систему для того щоб почати відлік свого робочого часу. Розвиток системи 

відеоспостереження теж не залишився осторонь процесу автоматизації обліку 

робочого часу, коли керівник у будь-який момент може перевірити наявність 

конкретного підлеглого на своєму робочому місці, оскільки вивчення використання 

робочого часу на підприємствах і в організаціях дає змогу виявити втрати часу та 

їхні причини й домогтися раціональнішого використання праці персоналу.Із 

розвитком мобільних гаджетів почався новий етап розвитку обліку робочого часу.  

Прикладом підтвердження можутьбути пілотні проекти «Приватбанку» та компанії 

експрес-доставки «Нова пошта». Оскільки за кожним мобільним гаджетом 

закріплена власна персональна адреса, відтак системі обліку легко визначити, що 

це за працівник, і скільки часу він перебував на робочому місці (прийшовши на 

роботу, людина робить так званий check-in).  

Підвищення продуктивності праці можливе за рахунок інтенсивних факторів: 

прискорення науково-технічного прогресу, вдосконалення техніки, технології, 

застосування прогресивних матеріалів, механізації, автоматизації тощо. 

Отже, інноваційний підхід автоматизації обліку відпрацьованого часу зараз 

набуває попиту, позаяк це – перспективний автоматизований облік відпрацьованого 

часу.  
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УДК 004.043 

Метьолкіна Д., ст. 1-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Станько В. Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ У ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧАХ 

 

Сьогодні є велике розмаїття програмного забезпечення, призначеного для 

застосування в економічній галузі, але, на жаль, часто доводиться «підганяти» 

готове програмне забезпечення під індивідуальні особливості того чи іншого 

підприємства, навіть якщо ці програми вже пройшли випробування часом. Часто 

економісти, замість того щоб купувати дорогі програмні продукти, які пізніше 

доведеться адаптувати до місцевих умов, самі організовують своє робоче місце. 

Основні сфери використання табличних процесорів: 

1. Розрахунок грошових оборотів у фінансових операціях. 

2. Статистична обробка даних. 

3. Інженерні розрахунки. 

4. Математичне моделювання процесів. 

Табличні процесори призначені для формування табличних документів із 

використанням чисел, текстів і формул, які використовують для автоматизації 

обчислювального процесу, а також для подання табличних даних у графічній 

формі. Вони є засобом організації інформації, надання їй певної структури. Це 

значно спрощує аналіз інформації та її опрацювання. 

Функції табличних процесорів: формування таблиць із текстових та 

чисельних даних; редагування та форматування таблиць даних; задавання формул 

для автоматичного виконання обчислень; графічне подання табличних даних, 

створення форм і звітів; фільтрування й впорядкування даних; збереження 

табличних даних на зовнішніх носіях. 

Сучасні табличні обладнані власними засобами програмування, засобами 

захисту даних, що дають змогу здійснювати публікацію у Web. 

Перевагою табличних процесорів є широкий набір спеціальних функцій, які 

надають широкі можливості для обробки даних. Це, зокрема, фінансові й 

статистичні функції. Крім того, незаперечною перевагою є їх потужні можливості 

для розв’язку задач оптимізації. Вони є одними з найважливіших засобів 

опрацювання і зберігання економічної інформації.  
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УДК 316.4.06:77 

Музиченко М., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Батюк О. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Однією з основних ознак розвитку сучасного суспільства є стрімкий розвиток 

комп’ютерних інформаційних технологій, інтернету та соціальних мереж, який дає 

змогу сучасній людині навчатися, обговорювати проблеми, спілкуватися з друзями. 

Стосовно впливу соціальних мереж на формування особистості, то він має 

позитивні та негативні аспекти, які залежать від мети їх використання, а точніше 

від того, чи така мета взагалі існує. Чимало людей заходять на свої сторінки 

регулярно і декілька разів на день без конкретної мети, просто, щоб «посидіти 

онлайн». Така поведінка є ознакою залежності цієї людини від інтернету.  

У психологів та дослідників немає одностайної думки щодо цього питання. 

Соціальний психолог Б. Карні провела дослідження серед восьми тисяч 

американських військових, змушених служити далеко від дому. Виявилося, що 

тісне спілкування з рідними в соціальних мережах шкодить: військові надто багато 

думають про проблеми на батьківщині і не можуть сфокусуватися на виконанні 

щоденних завдань. Учені з Китайської академії наук у місті Ухані під керівництвом 

Хао Лея дійшли висновку, що в мозку людей, які страждають від інтернет-

залежності, зруйновані нервові волокна, що відповідають за емоції, самоконтроль і 

прийняття рішень. Українські психологи навели інші аргументи. Соціальний 

психолог О. Покальчук зазначив, що взагалі людські стани спочатку виникають, а 

потім пояснюються: «Якщо з людиною відбувається щось погане, то винні всі 

навколо, а якщо відбувається щось хороше – то в цьому заслуга виключно її самої. 

Тому заяви про те, що соціальні мережі призводять до якихось психологічних 

розладів – це підміна причинно-наслідкового зв’язку». 

Отже, вплив соціальних мереж на особистість не можна визначити як 

однозначно позитивний чи негативний. Цей вплив насамперед залежить  від самої 

людини. Важливо не зловживати цим і не проводити в соцмережах надто багато 

часу, натомість надавати перевагу спілкуванню з людьми в реальному світі. 
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РИНОК КОМБІКОРМІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК  

ОПТИМІЗАЦІЇ КОРМОВОЇ БАЗИ 

 

Оптимізація кормової бази тісно пов’язана з виробництвом і використанням 

комбікормів. Інтенсивний розвиток тваринництва можливий за умови, коли все, або 

майже все зерно, яке використовують для потреб тварин, згодовується в 

переробленому вигляді. Комбікорми, на відміну від інших сипучих кормів (зерно, 

мука) – це суміш різних за хімічними й фізіологічними властивостями подрібнених 

компонентів рослинного, тваринного і мінерального походження. Складена за 

науково обґрунтованими рецептами, вона передбачає найдоцільнішу сукупність 

компонентів, за яких найкраще використовуються поживні речовини. Сучасні 

рецепти комбікормів дають змогу балансувати раціони великої рогатої худоби, 

свиней і птиці за 20-30 показниками поживності. У результаті повнішого 

задоволення потреб тварин у життєво важливих елементах поживності 

продуктивність їх зростає на 15-20 % порівняно з використанням простих зернових 

сумішок. 

Одним із шляхів виходу комбікормових підприємств із кризового стану є 

маркетинговий підхід до питання виробництва і збуту комбікормів. Останніми 

роками у зв’язку з реформуванням сільськогосподарського виробництва 

зменшилося поголів’я тварин, а, відповідно, й попит на комбікорми. Стабілізація 

розвитку тваринництва, необхідність мати високоефективну галузь ставлять іншу 

вимогу – використання комбікормів. Сьогодні комбікормові заводи змушені 

пристосуватися до нових ринкових умов. Це насамперед зобов’язує їх виробляти 

лише високоякісну продукцію з відповідним економічним ефектом. По-друге, 

необхідно проводити роботу щодо організації замовлень на комбікорми від 

сільськогосподарських підприємств усіх форм господарювання. По-третє, великі 

комбікормові заводи спроможні створювати власні підсобні господарства на 

орендованій землі, які б вирощували зернову продукцію для виробництва 

комбікормів. 
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“ХМАРНІ” ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В АГРОБІЗНЕСІ 

 

У сучасних умовах практично в усіх сферах людської діяльності 

використовують інформаційні системи, що ґрунтуються на використанні 

найновіших інформаційних технологій. Технологія “хмарних обчислень” – це 

новація інформаційної галузі, яка може стати основою створення інформаційної 

інфраструктури. Ці технології забезпечують користувачам Інтернету доступ до 

комп’ютерних ресурсів сервера і використання його програмного забезпечення в 

онлайн-режимі.  

Стрімкий розвиток комунікаційних технологій підвищує необхідність їх 

використання в логістичні та управлінських ланцюжках сучасних підприємств, у 

тому числі аграрного сектору. Скромні фінансові ресурси більшості виробників або 

намагання знизити свої невиробничі витрати обмежують їх можливості щодо 

використання сучасних інформаційних технологій та комерційних програмних 

продуктів. Тому цілком зрозумілі тенденції, коли організації відходять від 

використання власного обладнання і програмного забезпечення в бік сервісорієн-

тованих технологій. 

Хмарні технології забезпечують використання сервісів мережі Інтернет як 

засобу інтерактивного навчання без застосування локального програмного 

забезпечення, окрім браузера та плагінів до нього. Використання технології 

“хмарних обчислень” позбавляє необхідності у технологічній підтримці 

програмного забезпечення, бо нагляд за його функціонуванням, зокрема 

збереженням даних, їх копіюванням, захистом від дії вірусів та Інтернет атак, 

здійснює сам провайдер. 

Для більшості аграрних підприємств актуальною є проблема зниження 

невиробничих витрат, перевагою хмарних сервісів є цілодобова доступність й 

мобільність, тобто можливість використання з будь-якого пристрою, що має вихід у 

мережу, як-от комп’ютер, планшет чи смартфон. Для аграрних виробників 

актуальна модель надання послуг за допомогою хмар SaaS. Найбільш 

перспективними напрямами цього сегмента є онлайновий-офіс, використання 

спеціалізованих web-застосунків та формування й використання приватних хмар.  

Впровадження хмарних технологій є новим напрямом у сфері комп’ютерних 

технологій, що розвивається, і потребує подальшого дослідження. Тому їх 

використання дасть змогу урізноманітнити виробничий процес в аграрній сфері, 

зробити його ефективнішим, сучаснішим та позитивно вплине на мотивацію 

господарської діяльності в агробізнесі. 
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ІНФОГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ 

 

Завдяки інфографіці людина покращує сприйняття інформації, використо-

вуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості людини бачити 

певні моделі. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію 

даних та створення схем подання інформації.  

Ще первісні люди створювали малюнки на стінах печер – артефакти, які 

можуть вважатися першими зразками інфографіки. Пізніше Вільям Плейфер, щоб 

презентувати економіку Англії XVIII ст., використав статистичні графіки, 

гістограми та лінійні графіки. Сьогодні багато підприємств використовують 

інфографіку як інструмент спілкування з клієнтами. Вона стала інструментом для 

інтернет-маркетологів і компаній зі створення контенту, на який інші будуть 

переходити за посиланням. 

Візуалізація є віртуальним представленням людей, предметів, подій у думках, 

віртуальна картинка, яку особа бачить перед собою. Її широко застосовують в 

освіті, медицині, бізнесі та спорті.  

Процеси поширення технологій візуалізації відбуваються стрімко, що 

зумовлює необхідність ґрунтовних теоретичних досліджень, спрямованих на аналіз 

впливу застосування візуалізації на ефективність навчання. Ще у XX ст. Стефанія і 

Карл Симонтони розробили метод, що є певним синтезом духовних форм медитації 

та медичної системи візуалізації. У процесі стандартної візуалізації, розробленої 

Симонтонами для ракових хворих і хворих на СНІД, слабкі й деформовані клітини 

або віруси імунодефіциту постають у вигляді гнилого гамбургера, сірої бульбашки 

або якогось м'якого, старого матеріалу. 

Якщо говорити про бізнес, то бізнесмени навчають своїх співробітників 

використовувати візуалізацію для підвищення продуктивності праці. Найуспішніші 

бізнесмени пояснюють свій успіх причинами, серед яких є візуалізація. У спорті 

метод візуалізації використовують уже давно, задовго до появи самого терміна. Був 

випадок, коли гольфіст Джек Ніклауз перед кожним ударом подумки уявляв свій 

удар, його траєкторію польоту, силу яку необхідно прикласти до ключки. 

Отже, завдяки інфографіці та візуалізації інформація краще сприймається і 

дає змогу ефективно донести до глядача власні думки та ідеї, людина покращує 

сприйняття інформації. Все розвивається, тому без інфографіки та візуалізації в 

сучасному світі обійтися неможливо.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Було досліджено зрошувальні системи орних земель Берегівського та 

Іршавського районів Закарпатської області. Основні культури, що вирощують на 

досліджених зрошувальних системах – це лохина, полуниці, яблука, овочі.  

Оцінювали десять іригаційних підсистем (S1-S10), що живляться від трьох 

зрошувальних каналів. Ці іригаційні підсистеми оцінюють на основі семи 

показників. 

За вхідні дані задачі взято проведення земляних робіт (ЗР), своєчасну 

доставку ресурсів для сільськогосподарських робіт (ДР), комплексне використання 

водних ресурсів (ВР), участь фермерів у програмі модернізації систем зрошення 

(МСЗ), охорону навколишнього середовища (НС). Вихідними даними у 

розрахунках були: економічний ефект від модернізації (ЕІ) та підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур (ВСС).  

Наведений у дослідженнях нечіткий підхід допомагає диференціювати 

однаково ефективні іригаційні підсистеми таким чином, що, якщо ефективність 

підсистеми зрошення менша за одиницю, він зберігає це значення, тоді як у 

зрошувальних підсистем з однаковою ефективністю, що дорівнює одиниці, 

значення ефективності може бути більшим за одиницю. 

Розв’язок задачі показав, що значення ефективності для іригаційних 

підсистем S1, S2, S5 для всіх  в інтервалі (0,1] менше за 1, а значення ККД для S3, 

S4, S6, S7-S10 – більше за 1 (за винятком, коли   = 1). Значення ефективності 

зменшується зі збільшенням  в інтервалі (0,1]; 

Верхні значення ефективності, які більші за одиницю, вказують, що алгоритм 

спроможний розрізняти іригаційні підсистеми, ефективність яких можна 

поліпшити. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ У ПЛАНУВАННІ  

ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ АГРОБІЗНЕСУ 

 

Серед усіх ідеологій управління теорія обмежень систем (ТОС) відрізняється 

яскраво вираженою спрямованістю на досягнення значного позитивного ефекту за 

короткий час і з мінімальними інвестиційними витратами. Це досягається за 

рахунок концентрації зусиль на найбільш критичних місцях в роботі підприємства. 

Пошук цих місць (обмежень) і зміна роботи підприємства з урахуванням їх 

можливостей для досягнення максимального результату і становлять основу теорії 

обмежень. 

Результатом застосування ТОС в аграрному бізнесі може бути: впровадження 

системи оцінки прибутковості (збитковості) окремих галузей і товарних груп, 

складів, основних клієнтів, торговельних точок; впровадження методики оцінки 

економічної ефективності асортименту сільськогосподарської продукції; 

впровадження системи оцінки ефективності матеріально-технічного забезпечення 

аграрного підприємства, особливо в час весняно-польових робіт за збору врожаю; 

регламент моніторингу потенційно вузьких місць у ланцюжку постачань, які 

перешкоджають розвитку аграрного бізнесу, та варіанти їх використання; 

регламент моніторингу вузьких місць фінансового забезпечення аграрних 

підприємств; впровадження системи інформаційного забезпечення динамічного 

управління запасами та виконання замовлень у міжсезонний період, впровадження 

інструментів реагування на сезонні коливання попиту; регламент логістики 

товарних потоків сільськогосподарської продукції, з погляду ефективності всієї 

системи, а не з погляду витрат на перевезення конкретної партії товару.  

Отже, теорія обмежень – це сукупність управлінських рішень щодо 

організації системи просування товару, проектного управління, керівництва і 

контролю над підрозділами, а також з генерування нових стратегічних рішень. Ця 

методика забезпечує організацію інструментами управління, які дадуть відповіді на 

чотири ключові питання, необхідні для зростання: Що необхідно змінити?; На що 

змінити?; Як забезпечити реформу?; Що створює процес постійних поліпшень? 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

У процесі ведення виробничо-господарської діяльності сільськогосподарські 

підприємства піддаються дестабілізуючому впливу чинників економічного 

середовища. Це зумовлює пошук ефективних та дієвих механізмів захисту 

ключових інтересів сільськогосподарських підприємств, мінімізації їх ризиків та 

протидії ймовірним явищам негативного характеру. Тобто постає проблема 

комплексного забезпечення стабільного розвитку сільськогосподарських 

підприємств на основі розробки організаційно-економічних засад щодо управління 

їх економічною безпекою. 

Стратегія економічної безпеки сільськогосподарських підприємств має 

виходити з наявного їх виробничого потенціалу, максимально враховуючи можливі 

чинники як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, що можуть 

перешкоджати у процесі її реалізації. Прийнята стратегія економічної безпеки в 

сільськогосподарському підприємстві покликана забезпечувати: розширене 

відтворення і сталий розвиток сільськогосподарського підприємства; використання 

сильних і нівелювання слабких сторін сільськогосподарського підприємства; 

розподіл сфер впливу щодо її реалізації; підвищення економічної безпеки за 

рахунок формування належного рівня її функціональних складових; формування 

превентивного механізму захисту від імовірних внутрішніх і зовнішніх загроз та 

нейтралізацію вже наявних; виявлення прихованих резервів розвитку та нарощення 

виробничих потужностей; мобілізацію конкурентних переваг підприємства в 

напрямі формування достатнього рівня його економічної безпеки.  

Така послідовна узгодженість дій забезпечить посилення конкурентних 

переваг сільськогосподарських підприємств на ринку та вдосконалення процесу 

управління їх економічною безпекою. 
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УДК 005.3 

Ключник М., ст. 3-го курсу бухгалтерського відділення  

Науковий керівник: викладач II категорії Дашкович Г. Д. 

Вишнянський коледж ЛНАУ 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний стан економічного розвитку як на рівні держави, так і на рівні 

окремо взятого підприємства, свідчить про наявність двох особливостей 

економічної системи, які характеризуються так: 

 – впровадження стратегії управління; 

– формування системи обліково-аналітичної інформації, яка б відповідала 

сучасним вимогам управління. 

Обліково-аналітичне забезпечення підприємств – це система, що охоплює 

збір, оцінку, аналіз своєчасної, достовірної інформації про стан та розвиток ринку 

для прийняття ефективних управлінських рішень. Аналітична система складається 

з елементів, що взаємодіють між собою, залежать одне від одного і формують 

єдине ціле. Вона охоплює підсистему бухгалтерського обліку, що є основним 

джерелом економічної інформації й об’єднує фінансовий, управлінський і 

стратегічний облік.  

На основі методів фінансового й управлінського аналізу та даних, отриманих 

за допомогою фінансового й управлінського обліку, формується обліково-

аналітична інформація про внутрішнє середовище підприємства. Нині основним 

джерелом інформації для підприємств є кабінетні дослідження, які забезпечують їх 

вторинними даними, насамперед одержаними з внутрішніх джерел. Такою 

інформацією є результати діяльності господарства за попередні періоди: обсяги 

товарообороту, ціни реалізації за окремими каналами реалізації, умови контрактів, 

динаміка та структура витрат, динаміка товарних запасів, фінансові результати 

діяльності господарств; результати попередніх досліджень; виробничі плани, бази 

даних постачальників, покупців тощо.  

Оптимальним підходом до збору, обробки та систематизації інформації є 

розподіл відповідних функцій між різними рівнями управління: державному, 

обласному (регіональному), районному та на рівні товаровиробників. Отже, 

інформаційним забезпеченням управління діяльністю підприємства повинна стати 

належним чином побудована обліково-аналітична система, яка є сукупністю 

облікової інформації та отриманих на її базі аналітичних даних, що сприяють 

прийняттю управлінських рішень на макро- і мікрорівнях.  
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УДК 005.3 

Очерклевич Х., ст. 3-го курсу бухгалтерського відділення 

Науковий керівник: викладач-методист Роздайбіда Н. М. 

Вишнянський колледж ЛНАУ 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ  

СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Аналіз теорії та практики стратегічного менеджменту свідчить, що ця 

система все більше адаптується до тих змін, яких зазнає організація. Рівень її 

мобільності в умовах нестійкого зовнішнього середовища характеризується 

швидкістю й гнучкістю реакції на ці зміни з метою збереження себе як організації й 

досягнення економічної ефективності. З іншого боку, приймаючи виклик оточення, 

організація прагне передбачити ці зміни і підготуватися до них так, щоб її позиції в 

майбутньому були якнайкращими.  

Організацію доволі часто перетворюють у сукупність різно цільових 

господарських підрозділів, об'єднаних для досягнення однієї генеральної мети 

розвитку, які самостійно визначають стратегію (у межах узгоджених умов) і 

самостійно її здійснюють, несуть відповідальність за результати своєї діяльності. 

Управління такими підрозділами характеризується відкритими діловими 

стосунками, як внутрішніми, так і зовнішніми. 

Під час розроблення стратегії відбувається докорінна зміна психології 

планування – проходження шляху від майбутнього до теперішнього, а не від 

минулого до майбутнього, що властиве системі довгострокового планування. 

Планування стратегії характеризується посиленням гнучкості, зокрема планових 

горизонтів. 

Планування стратегії може охоплювати тривалі періоди часу, хоча часто воно 

базується на середньостроковому плануванні. Вважають, що саме в цьому його 

особливість: стратегія – це не функція часу, а функція напряму розвитку. Вище 

керівництво має запропонувати оптимальний шлях переходу від наявного стану до 

бажаного. 

Доцільність формування стратегії полягає в тому, що стратегія відображає 

систему цінностей, погляди вищого керівництва організації, його бачення 

майбутнього, яке допомагає зорієнтувати персонал у потрібному напрямі. 

На вітчизняних підприємствах упровадження цієї системи пов'язане з 

багатьма проблемами, зокрема з усвідомленням того, що для отримання бажаного 

результату потрібно одночасно вирішувати як поточні, так і стратегічні завдання. 

Більше того, єдиного «рецепту» оптимального управління організацією просто не 

існує. Завжди треба обирати той тип управлінської поведінки, який найбільше 

відповідає певному виду проблем. 
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УДК 005.3 

Заяць Н., ст. 3-го курсу бухгалтерського відділення  

Науковий керівник: викладач вищої категорії Клебан О. Д. 

Вишнянський коледж ЛНАУ 

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ  

 

Фінанси підприємств є грошовими відносинами, що пов'язані з формуванням, 

розподілом та використанням фінансових ресурсів і доходів підприємства. Від того, 

наскільки ефективно менеджери підприємства управлятимуть рухом фінансових 

ресурсів та відносин, що виникають у результаті такого руху, залежить майбутнє 

підприємства.  

Некваліфіковані фінансові рішення можуть призвести до скорочення обсягів 

виробничо-господарської діяльності, а то й до повного краху підприємства. 

Система управління фінансами підприємства охоплює прийняття фінансових 

рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства, а також 

фінансовими відносинами, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів. 

Діяльність фінансового менеджера, який приймає ці рішення, концентрується на 

вирішенні питань, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням 

фінансових ресурсів. Вона охоплює всі види діяльності підприємства — 

операційну, фінансову та інвестиційну. 

У процесі управління операційною діяльністю, яка забезпечує основну 

частину прибутку підприємства, фінансовий менеджер вирішує переважно тактичні 

завдання, оскільки управління товарними запасами, дебіторською заборгованістю 

чи грошовими коштами потребують вирішення низки питань у межах одного 

операційного циклу. 

На сьогодні метою фінансового менеджменту є: 

 досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства; 

 максимізація прибутку акціонерів (власників); 

 забезпечення зростання обсягів реалізації продукції; 

 максимізація ринкової вартості підприємства; 

 забезпечення високих темпів економічного зростання; 

 забезпечення високого рівня рентабельності; 

 максимізація прибутку підприємства; 

 мінімізація витрат тощо. 

Отже, основною метою фінансового менеджменту на підприємстві 

доцільніше вважати максимізацію ринкової вартості підприємства, оскільки 

досягнення цієї мети, як правило, свідчить про значний економічний потенціал 

підприємства, забезпечення добробуту акціонерів, максимальні та стабільні 

прибутки. 
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УДК 658:007.51 

Кашуба А., ст. 3-го курсу бухгалтерського відділення 

Науковий керівник: викладач Олейник І.В. 

Горохівський коледж ЛНАУ 

 

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ФОРМУВАННЯ  

ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Здійснення аграрної реформи призвело до виникнення на базі колишніх 

колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) великої кількості 

агроформувань різних організаційно-правових типів та форм власності. Все це 

зумовлює необхідність виваженого підходу до організації використання ресурсів, 

задіяних у виробничому процесі, зокрема людських, та вивчення чинників 

(факторів) впливу на них. Вплив окремих чинників на персонал аграрних 

підприємств вивчали В.Г. Андрійчук, Г.В. Войтенко, О.О. Клокар, О.І. Кузьмак, 

О.Є. Кузьмін, М.А. та ін., проте недостатньо вивченим залишається питання 

визначення чинників, що впливають на організацію формування та ефективного 

використання персоналу сільськогосподарських підприємств. 

Діяльність підприємства загалом і кожний виробничий та управлінський 

процес перебувають під дією значної кількості чинників. Оскільки організація 

формування та використання персоналу є складовою управлінської діяльності, 

зокрема менеджерів персоналу (служб, відділів управління персоналом), то вона 

також піддається впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, розгляд яких і є метою 

нашого дослідження. 

Важлива роль належить мотивуванню – виду управлінської діяльності, що 

забезпечує стимулювання себе та інших працівників на діяльність, спрямовану на 

досягнення особистих цілей та цілей організації. Більш різноманітна мотивація 

праці (моральна, матеріальна) заохочує до роботи в сільськогосподарських 

підприємствах, у тому числі висококваліфіковані кадри, а це у свою чергу 

розширює джерела (базу) для формування персоналу агроформувань.  

Організація формування та використання персоналу агроформувань як 

невід’ємна складова управління людськими ресурсами підприємства набуває 

надзвичайно важливого значення. Для її ефективного здійснення необхідно 

враховувати низку зовнішніх та внутрішніх чинників впливу, які, проте, можуть 

бути доповнені чи узагальнені. 
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УДК 338.1:637 

Клеха А., ст. 3-го курсу бухгалтерського відділення  

Науковий керівник: викладач-методист Шелін С.В.  

Горохівський коледж  ЛНАУ  

 

ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ – ДОРОГА ДО СЕЛА 

 

Сільський туризм відкриває можливості як для поліпшення наповнюваності 

бюджетів місцевих органів самоврядування, так і для зближення міських і 

сільських жителів. Він розширює сферу зайнятості сільського населення, позитивно 

впливає на економіку та екологію районів України, сприяє відродженню, 

збереженню та розвитку місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-

культурної спадщини. Кожне українське село можна перетворити на справжній 

туристичний рай, що сміливо конкуруватиме із західноукраїнськими туристичними 

та європейськими центрами. 

Селянське господарство особливо вразливе в період міжсезоння. Саме тому 

розвиток сільського зеленого туризму може стати для селянського господарства 

додатковим джерелом фінансових надходжень. Роль інформаційно-консульта-

ційного забезпечення послуг сільського зеленого туризму важлива ще й тим, що 

дасть змогу потенційному споживачу отримати найнеобхіднішу інформацію, 

реалізувати найефективнішу стратегію щодо досягнення стабільного функціону-

вання, розвитку та відтворення господарства. Нині саме це забезпечить пряму 

зайнятість сільського населення і приведе до появи десятків тисяч господарств, що 

ефективно працювали б в цьому секторі економіки. Адже значення сільського 

зеленого туризму для економічного, соціального та духовного розвитку 

українського суспільства досить перспективне та важливе. Крім того, сільський 

зелений туризм є важливим екологічним та етичним фактором, оскільки сприяє як 

фізичному, так і моральному оздоровленню населення, розширює можливості 

зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері, а й у сфері 

обслуговування.  

З урахуванням реалій сучасної складної економічної ситуації у Волинській 

області розвиток сільського зеленого туризму не потребує значних 

капіталовкладень, оскільки передбачає використання вже існуючої інфраструктури 

сільських населених пунктів, наявних помешкань сільських господарів.  

Отже, «зелений» туризм є однією з провідних ланок економічного, 

соціального та культурного розвитку села. 
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УДК 336.22 

Сусь Я., ст. 2-го курсу бухгалтерського відділення 

Науковий керівник: спеціаліст І категорії Генсецька О.М.  

Горохівський коледж ЛНАУ  

 

АГРОПОДАТОК ЯК ОСНОВА ПІДТРИМКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

На сьогодні особливе значення для успішного розвитку України має розвиток 

сільського господарства. Оподаткування підприємств агропромислового комплексу 

завжди було одним із особливих видів податкових взаємовідносин.  

Фінансування розвитку сільських територій та наповнення місцевих 

бюджетів відбувається за рахунок таких податків, що сплачуються аграрними 

виробниками. 

За розрахунками експертів Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» у 

2015 році до місцевих бюджетів у вигляді податків сільськогосподарські 

товаровиробники сплатили 6,1 млрд гривень.  

Єдиний податок четвертої групи: сплачені кошти повною мірою надходять до 

бюджетів сільських громад.  

Податок на доходи фізичних осіб, що вираховується з орендної плати за 

земельні паї: у 2015 році його ставка становила 15%, з 2016 – 18%. Три чверті 

сплачених коштів залишалось на місцевому рівні або передавалося сільським 

громадам у разі їх об’єднання. ПДФО з орендної плати за земельні паї у 2015 році 

становив 1,81 млрд грн. Підвищення ставки ПДФО з 2016 року може збільшити 

надходження на місцевому рівні від цього податку до 2,61 млрд грн цього року. 

Податок на доходи фізичних осіб, що вираховується із заробітної плати: у 

2015 році його ставка була так само на рівні 15, з 2016 року – 18%. Від сплаченої 

суми 60% залишалися у районному бюджеті, 15% – надходили  до обласного, ще 

25% – до державного бюджету. Так само, в разі об’єднання сільських громад, 

частину коштів надсилали до спільного бюджету. 

Сьогодні потребують удосконалення механізми адміністрування податків, 

які сплачують підприємства за спрощеної системи оподаткування,  переходу з 

однієї системи оподаткування на іншу, та визначення чітких правил підтримки саме 

малого бізнесу у сфері сільського господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 

 

УДК 657.6 

Барило О., ст. 2-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: викладач-методист Вільчинська Є. М. 

Золочівський коледж ЛНАУ 

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СИМВОЛ РЕФОРМУВАННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Згідно зі ст. 1 Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99 р. і п.4 р.1 НП(С)БО 1, облікова політика є сукупністю 

принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання та 

подання фінансової звітності. Міжнародні стандарти також надають важливого 

значення і приділяють багато уваги обліковій політиці. Мета облікової політики – 

не наказ, а звітність. Хоча це не принижує значення наказу, в якому визначена 

облікова політика конкретного підприємства. Для полегшення роботи у процесі 

складання наказу про облікову політику користуються Методичними 

рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, затвердженими Наказом 

Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635, де зазначено, на що потрібно звернути 

увагу, розробляючи облікову політику. 

Під час складання наказу про облікову політику насамперед необхідно 

з’ясувати, які господарські операції підприємство здійснює або планує 

здійснювати. Після цього слід визначити, які стандарти відповідають цим 

операціям та об’єктам, і ретельно проаналізувати їх, звертаючи увагу на норми, які 

передбачають можливість вибору.  

Будь-які зміни в діяльності так чи інакше впливають на облікові процеси й, за 

певних обставин, можуть спричинити необхідність переглянути облікову політику 

або її окремі елементи. Законодавство рекомендує змінювати облікову політику в 

таких випадках: за зміни статутних вимог; за зміни вимог органу, який затверджує 

П(С)БО; коли зміни забезпечують достовірне відображення подій або операцій у 

фінансовій звітності підприємства. 

Міжнародні стандарти також називають причини, за яких суб’єкт 

господарювання може змінити облікову політику: на вимогу МСФЗ; коли зміни 

приводять до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу 

інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, 

фінансові результати діяльності або грошові потоки суб’єкта господарювання. 
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УДК 377.035 

Патицький Н., ст. 2-го курсу відділення «Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового виробництва»  

Науковий керівник: викладач Барило В.Б. 

Золочівський коледж ЛНАУ 

 

ДІЛОВА ЕТИКА ЯК ОСНОВА БІЗНЕСУ 

 

Середовище функціонування підприємця – ринок. Але ринок – це не просто 

певна кількість продавців і покупців того чи іншого товару (продукту або послуги). 

Це складна система взаємовідносин, в якій повинні діяти свої правила, поняття. 

Звичайно, взаємини продавців і покупців на ринку регулюються різними законами 

та іншими нормативними актами. Що розвиненішою є ринкова економіка, то 

повніше й продуманіше таке законодавство. Але, крім законів, взаємини людей у 

сфері підприємництва (і в тому числі всередині фірм) регулюються неписаними 

законами ринку, тобто «Етикою ринку».  Саме це поняття буде розглянуто далі, 

адже воно значно ширше, ніж просто неписані закони взаємин: це і поведінка 

підприємця, і його імідж, і діловий етикет, і вміння керувати підлеглими тощо. 

Підприємництво – це професія, покликання, навіть властивість душі чи 

вроджена схильність, а також особливий образ думок, поведінки, стиль. 

Підприємництво це культура. 

Для підприємця дане слово – закон. У всьому світі ринкові зв'язки побудовані 

на довірі між партнерами, на їх добропорядності, підвищеній вимогливості до себе 

та інших, почутті обов'язку. Це становить основу ділової етики підприємця, 

менеджера. Ділова етика – це система норм і правил моральної поведінки в 

діловому середовищі, це насамперед етика ведення переговорів з партнерами; 

етика ведення документації; використання етичних методів конкуренції. 

Основою етикетних норм є: дотримання певної дистанції між працівниками 

різних рангів, толерантне ставлення до думок інших, уміння визнавати свої 

помилки, бути самокритичним, уміння використовувати  в суперечці аргументи, а 

не владу чи авторитет тощо. 

Не можна забувати про культуру спілкування, почуття міри, доброзичливості, 

потрібно повністю керувати своїми емоціями; мати власний цивілізований стиль 

поведінки, благородний образ, той самий імідж підприємця, який гарантує не 

тільки половину успіху, й постійне задоволення від діяльності. 

Золотим правилом моральності прийнято називати основоположну моральну 

вимогу: "роби по відношенню до інших так, як ти хотів би, щоб вони чинили по 

відношенню до тебе". 

Потрібно пам’ятати, що будь-яке підприємство найбільше цінує 

комунікабельних, вихованих працівників з професійним досвідом.  
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http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
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УДК 377.035 

Пилипишин М., ст. 2-го курсу відділення технології виробництва продукції 

рослинництва та бухгалтерського обліку 

Науковий керівник: старший викладач Хом’як Г.М. 

Золочівський коледж ЛНАУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕДЕНИХ 

ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

 

Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в 

контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер 

платника податку на додану вартість. 

На операції з постачання товарів і послуг, яке має безперервний або 

ритмічний характер, не пізніше  останнього дня місяця, в якому здійснено такі 

операції, можна оформлювати зведені податкові накладні (ЗПН). Такі ЗПН  

оформляють покупцям – платникам ПДВ. На кожного такого платника з 

урахуванням усього обсягу постачання їм товарів чи послуг протягом місяця. 

Під ритмічним характером постачання розуміють постачання товарів/ послуг 

одному покупцеві двічі й більше разів на місяць. Отже, якщо постачальник робить 

хоча б два постачання на місяць одному покупцеві, він має повне право оформити 

ЗПН на такі постачання наприкінці місяця. 

Під час оформлення ЗПН на покупців-неплатників ПДВ вона виписується не 

окремо на кожного покупця, а загальна на всіх таких покупців за місяць. 

Податковий кредит за такою ПН не формуватиметься (тобто претензій з боку 

покупця не виникне), а на загальну суму податкових зобов’язань кількість 

оформлених ПН не впливатиме. 

ЗПН тепер виписують також і в разі використання (повного чи часткового) 

придбаних товарів/послуг у неоподатковуваних операціях або не в господарській 

діяльності. У такому разі здійснюється умовне постачання таких товарів, тобто 

нараховуються податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування згідно з    

п.п. 198.5 і п.199.1 ПКУ. Фактичні постачання в цьому разі не виникають. Тут 

просто зобов’язаннями компенсують раніше визнаний податковий кредит. Якщо 

таких умовних постачань у звітному періоді декілька, нарахування зобов’язань 

зручно оформити зведеною ПН, що регламентується згаданими вище пунктами 

ПКУ та п. 12 Порядку № 1307. Однак  п.12  Порядку № 1307 допускає і виписку 

звичайної, а не зведеної ПН. 

ЗПН належить скласти не пізніше останнього дня звітного податкового 

періоду, в якому виникає обов’язок нарахувати зобов’язання. ЗПН, як і решту, 

реєструють у ЄРПН.  
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УДК 331.101.6 

Адамович М., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: викладач Ціпух-Гузьо М. Я. 

Івано-Франківський коледж ЛНАУ 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В АПК 

 

Розвиток продуктивних сил і невпинне зростання потреб суспільства 

об'єктивно зумовлюють необхідність підвищення продуктивності праці. 

Досягнутий рівень і темпи підвищення продуктивності праці – важливий показник 

ефективності виробництва, джерело зростання реальних доходів і добробуту 

населення. Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві створює 

необхідні умови для забезпечення ефективного функціонування агропромислового 

комплексу країни.  

Найважливішою властивістю праці є її продуктивність, рівень якої 

характеризує ефективність трудових ресурсів. 

Особливості сільськогосподарського виробництва зумовлюють систему 

показників і методику обчислення продуктивності праці. Рівень продуктивності 

праці в сільському господарстві визначається співвідношенням обсягу виробленої 

продукції і затрат живої праці. Обсяг валової продукції сільського господарства 

може обчислюватися як у натуральному, так і у вартісному виразі. У галузях 

сільського господарства, де виробляється однорідна продукція (зерно, молоко, 

вовна тощо), обсяг валової продукції виражається в натуральних або вартісних 

показниках. 

Оскільки в господарствах виробляють багато видів продукції різної 

споживчої вартості, валовий обсяг її виражається у вартісній формі й оцінюється в 

порівнянних цінах. 

У визначенні обсягу виробленої валової продукції сільського господарства 

враховують не лише кількісні, а й якісні показники за встановленими стандартами 

якості певної продукції.  

Продуктивність праці в сільському господарстві характеризується системою 

прямих і непрямих показників. Прямі показники визначаються кількістю продукції, 

що виробляється за одиницю робочого часу. Вони виражаються в натуральній і 

вартісній формі. 

Продуктивність праці протягом року обчислюють і аналізують системою 

непрямих показників, які визначають із співвідношення обсягу виконаних робіт і 

затрат робочого часу. За непрямими показниками виявляють і реалізують резерви 

підвищення продуктивності праці на окремих стадіях сільськогосподарського 

виробництва. 

Трудові показники продуктивності праці визначаються діленням обсягу 

продукції, представленого в затратах робочого часу в нормо-годинах, на кількість 

робітників. 

Отже, з розвитком агропромислового комплексу і вдосконаленням його 

структури має відбутися значний перерозподіл робочої сили між окремими його 
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галузями. Зменшення кількості працівників сільського господарства супроводжу-

ватиметься зростанням їх у галузях з переробки сільськогосподарської продукції та 

виробництва засобів праці для агропромислового комплексу. В цих умовах 

підвищення продуктивності праці в АПК відбуватиметься лише за рахунок 

зниження сукупних затрат живої й уречевленої праці на виробництво одиниці 

кінцевого продукту, який надходить в особисте і виробниче споживання. 

 

 

УДК 331 

Досин М., ст. 2-го курсу економічного відділення 

Науковий керівник: викладач І категорії Досин О.М. 

Івано-Франківський коледж ЛНАУ 

 

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємств 

багато в чому визначається рівнем розвитку їх корпоративної культури. 

Необхідність формування корпоративної культури підприємства в умовах розвитку 

ринкових відносин безсумнівна. Корпоративна культура складається з ідей, 

основоположних цінностей і поглядів, поділюваних усіма членами організації. 

Вона охоплює і стиль поведінки, і стиль спілкування з клієнтами та колегами, і 

активність співробітників, їх зацікавленість, рівень мотивації тощо.  

Мета корпоративної культури – забезпечення високої прибутковості 

підприємства за допомогою вдосконалення управління людськими ресурсами для 

забезпечення лояльності співробітників до керівництва, виховання у працівників 

ставлення до підприємства як до свого будинку.  

Корпоративна культура може слугувати потужним інструментом підвищення 

загального рівня управління персоналом на підприємстві. Це велика галузь явищ 

матеріального і духовного життя колективу. Корпоративна культура – все ще надто 

хисткий термін для опису всього, що лежить під раціональною, вимірюваною 

поверхнею організації. Однак більшість теоретиків погоджуються з тим чи іншим 

варіантом базового визначення: корпоративна культура – це втілення відносин 

працівника компанії до ключових цінностей, переконань і традицій у характерних 

моделях. Культура матеріалізується в корпоративних переказах, церемоніях, 

святкуванні успіхів, звичаї, а також – з метою стратегії, процесі управління, 

структурі, методах розподілу ресурсів компанії.  

Отже, корпоративна культура – це система матеріальних і духовних 

цінностей, які взаємодіють між собою і відбивають індивідуальність організації, 

виявляються у поведінці, взаємодії і спілкуванні працівників між собою та із 

зовнішнім середовищем. Корпоративна культура є потужним інструментом у 

вдосконаленні менеджменту сучасної організації. 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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УДК 339.54:631.11 

Яхневич Л., ст. 3-го курсу економічного відділення  

Науковий керівник: викладач вищої категорії Савчук О.Я. 

Івано-Франківський коледж ЛНАУ 

 

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) агропромислового комплексу (АПК) 

України нині функціонує в жорсткому і деформованому режимі. Ця важлива сфера 

перебуває у просторі своєрідних неузгоджених умов: з одного боку, в динамічних і 

нерідко несприятливих для України глобальних процесах та явищах світової 

економіки, а з іншого – в недосконалому національному середовищі. 

Використання державою методів протекціонізму в АПК недостатнє, тому 

необхідно вдосконалити систему фінансового забезпечення розвитку агропромис-

лового виробництва та ринку аграрної продукції, цінову політику і збутову 

діяльність аграрних підприємств, сертифікацію їх продукції, розвиток 

інфраструктури та соціальної сфери, активізацію експортної діяльності. 

Особливої уваги в системі управління збутом продукції потребує і проблема 

підвищення ефективності управління в системі загального менеджменту 

вітчизняних підприємств. Відсутність служби маркетингу чи наявності досвідчених 

маркетологів на підприємствах АПК призводить до того, що організацією збуту, 

пошуком нових споживачів та каналів розподілу продукції вітчизняних 

товаровиробників займається безпосередньо сам керівник підприємства або ці 

обов’язки покладають додатково до основних обов’язків деяких головних 

спеціалістів. Оскільки до їх безпосередніх обов'язків маркетингова діяльність не 

входить, то процес просування вітчизняного товару на зовнішній ринок часто 

відбувається з ускладненнями і не приносить очікуваного результату. 

Отже, основними цілями державного регулювання підприємств – суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності АПК – повинно стати створення сприятливих 

умов для укріплення позицій нашої держави на світовому ринку продовольства з 

гарантуванням продовольчої безпеки країни, що можливо лише за умови 

формування та реалізації комплексної системи дій уряду щодо розвитку та 

підвищення ефективності експорту продукції вітчизняних товаровиробників. 

Важливими заходами такої системи могли би стати такі як: фінансове сприяння 

вітчизняним експортерам, удосконалення податкового регулювання їх діяльності, 

поліпшення правового регулювання в сфері ЗЕД, надання регіонам певних 

повноважень у зовнішньоекономічних зв'язках та покращання формування системи 

транспортних тарифів. 
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УДК 657.658. 

Липка М., ст. 3-го курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Науковий керівник: к.е.н., викладач Неміш Ю.В.  

Тлумацький коледж ЛНАУ 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ І ВИДИ  

 

Для сільськогосподарського підприємства актуальне питання переорієнтації 

підприємств на ринкові форми їх фінансування, однією з яких є мобілізація 

ресурсів на основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані 

юридичною особою. Спокусливим для фінансистів є те, що для залучення коштів 

на основі збільшення статутного капіталу не потрібні ні застава майна, ні гарантії 

третіх осіб; ресурси, вкладені у власний капітал підприємства, залишаються в його 

розпорядженні протягом довгострокового періоду. Проблема адекватного 

відображення власного капіталу відповідно до потенціалу підприємств сільського 

господарства важлива як з наукового, так і практичного погляду, бо вона поки що 

не вирішена.  

Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву 

балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його 

зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний 

(зареєстрований) капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений 

прибуток. Відомості про розміри статутного і резервного капіталу містяться у 

статуті підприємства. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів 

кредитоспроможності підприємства, основою для визначення фінансової 

незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності. 

Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємств, які без 

визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), або 

залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Формується власний капітал за 

рахунок внесків грошових коштів засновниками (власниками) підприємства, або 

інших активів, за рахунок суми прибутку, що залишаються на підприємстві. 
На власний капітал впливає багато факторів, у тому числі дооцінка 

необоротних активів, сума дарчого капіталу, виробнича, маркетингова та фінансова 

діяльність підприємства. 

Із 1 січня 2013 року відбулися зміни щодо основних форм фінансової 

звітності. Так, власний капітал у балансі відображається у першому розділі пасиву 

«Власний капітал» і до 2013 року містив такі статті: статутний капітал, пайовий 

капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний 

капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, 

вилучений капітал. Згідно змін, що відбулися у 2013 році, 40-й рахунок називається 

«Зареєстрований капітал», 41-й – «Капітал у дооцінках», 42-й – «Додатковий 

капітал», 43-й – «Резервний капітал», 44-й – «Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)», 45-й – «Вилучений капітал», 46-й – «Неоплачений капітал». 
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УДК 657.421 

Тучапська В., ст. 3-го курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Науковий керівник: к.е.н., викладач Неміш Ю.В.  

Тлумацький коледж ЛНАУ 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

 

У бухгалтерському обліку активи поділяють на оборотні та необоротні. 

Оборотні активи – це грошові кошти, необмежені у використанні, а також інші 

активи, які реалізовуються чи споживаються протягом операційного циклу чи 

дванадцяти місяців з дати балансу. Всі інші активи – необоротні, і згідно з 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», «необоротні активи 

– всі активи, що не є оборотними». Тобто необоротні активи – це матеріальні та 

нематеріальні активи, термін корисного використання, яких більше дванадцяти 

місяціВ чи одного операційного циклу, а також активи, вартість яких можна 

достовірно визначити. Ефективність використання необоротних активів 

відображається безпосередньо на процесі виробництва. Недостатня кількість 

необоротних активів на підприємстві буде негативно впливати на господарську 

діяльність підприємства, роблячи його менш конкурентним, а надлишок призведе 

до перевитрат, пов’язаних з утриманням матеріально-технічної бази.  

Необоротні активи підприємства є матеріальною базою, без яких не може 

здійснюватися будь-який виробничий процес. Точна класифікація та 

обґрунтованість місця призначення необоротних активів сприяють вирішенню 

низки проблем, пов’язаних з фондооснащеністю та фондоозброєністю всіх 

виробничих процесів.  

За відображенням у статтях балансу необоротні активи поділяють на: 

нематеріальні активи; незавершене будівництво; основні засоби; довгострокові 

фінансові інвестиції; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені 

податкові активи; інші необоротні активи.  

За функціональними видами: матеріальні активи – ті, які мають матеріальну 

форму, та нематеріальні активи, які її не мають.  

За характером обслуговування виробничих процесів: активи, які 

використовують: у процесі виробництва продукції; у процесі реалізації продукції; у 

процесі управління. 

За приналежністю: власні, позичені, орендовані, лізингові. 

За формами забезпечення заставного кредиту: рухомі та нерухомі. 

За характером відображення зносу: необоротні активи, що амортизуються; 

необоротні активи, що не амортизуються. 

За функціональним призначенням: виробничі та невиробничі. 

За галузевою ознакою: промислові, сільськогосподарські, транспортні, 

будівельні. 

За використанням: діючі та недіючі. 

Для цілей бухгалтерського обліку та з метою покращання прийняття 

управлінських рішень розроблено класифікацію необоротних активів за їх видами. 
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Класифікація охоплює класифікаційні групи, які, у свою чергу поділяють на 

підгрупи. Таке групування об’єктів необоротних активів дасть змогу дослідити 

структуру ресурсного потенціалу підприємства в частині необоротних активів; 

підвищити ефективність інформаційного забезпечення управління нематеріальними 

активами; визначити ступінь впливу такого виду активів на результати діяльності 

підприємства. 

 

 

УДК 658.153 

Вітовська А., ст. 3-го курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Науковий керівник: к.е.н., викладач Неміш Ю.В.  

Тлумацький коледж ЛНАУ 

 

ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані 

бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2), статистична та 

оперативна звітність. Інформацію, яку використовують для аналізу фінансовою 

стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту й закриту (таємну). 

Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за 

межі підприємства, а отже, є відкритою. 

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, 

нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової 

діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». 

Відповідно до чинного законодавства України, підприємство має право тримати 

таку інформацію в таємниці. Перелік її визначає керівник підприємства. 

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємопозв'язані один з 

одним. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства 

залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту. 

На основі аналізу звітних даних визначають основні тенденції формування й 

використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні 

та слабкі сторони підприємства та резерви для поліпшення фінансового стану в 

перспективі. 

Ліквідність підприємства – це його спроможність швидко продати активи й 

одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. 

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням розміру його 

високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська 

заборгованість) і короткострокової заборгованості. 

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних 

активів, а й майбутні зміни ліквідності. 

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що 

потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження. 

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства коштів для погашення його 

зобов'язань, необхідно передусім проаналізувати процес надходження коштів від 
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господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення 

зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати 

дивідендів. 

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури 

кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона 

«стійкою» (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв'язки), 

чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув. 

Ліквідність суб'єкта господарювання визначається відношенням вартості 

ліквідного майна, тобто активів, які можуть бути використані для оплати 

заборгованостей, до короткострокової заборгованості. По суті, ліквідність суб’єкта 

господарювання є ліквідністю його балансу. Ліквідність же балансу підприємства 

характеризує зв’язок можливості продажу його активів з одночасною оплатою 

пасивів. Ліквідність балансу визначається рівнем покриття зобов’язань підпри-

ємства його активами, строк перетворення яких на грошові кошти відповідає 

строку погашення зобов’язань. 

Отже, практичне застосування методики аналізу ліквідності та запропо-

нованих заходів щодо її оптимізації сприятиме успішному вирішенню завдань 

управління ліквідністю підприємства зокрема, та фінансового стану підприємства 

загалом. 

 

 

УДК 338.48-44 

Тарасюк І., ст.3-го курсу відділення «Економіка, право і туризм»  

Науковий керівник: викладач Пилипенко Л. О. 

Стрийський коледж ЛНАУ 

 

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРОТУРИЗМУ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ 

 

Україна має сприятливі умови для розвитку агротуризму. Це передусім 

регіонів із невисоким рівнем індустріалізації та урбанізації, зайнятості поза 

сільським господарством, з високим рівнем безробіття, низьким рівнем доходів 

населення, які мають вільні помешкання для прийому гостей. Таким, зокрема, є 

Карпатський регіон України. Ринковий характер економіки стимулює можливості 

розвитку і використання агротуристичних послуг. Пропозиція цих послуг часто 

привабливіша і краще задовольняє потреби відпочивальників, а саме найбідніші 

верстви населення. 

Студенти Стрийського коледжу здійснили статистичне дослідження саме 

цього напряму. Згідно з розробленою анкетою охоплено 650 респондентів різних 

вікових категорій із різними рівнем доходів, уподобаннями, прийнятною ціновою 

політикою тощо. Агротуризм у розумінні опитуваних осіб – це вид підсобної 

діяльності селянського господарства з надання туристичних послуг у сільському 

середовищі з використанням власного потенціалу. Критеріями віднесення 

господарств до агротуристичних є: заняття сільським господарством, частка 
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доходів від заняття до 50% та кількість квартир, які здаються відпочивальникам, – 

від 5-ти. 

Основними передумовами розвитку агротуризму є наявність відповідного 

потенціалу, а саме: засобів розміщення, привабливість території (різні види занять, 

чистота, комфорт, якість послуг та обслуговування, гостинність, кухня, 

транспортна доступність, екологія), риси характеру господаря (його підприємли-

вість, ініціативність, доброзичливість, сама особистість господаря). На ці 

передумови вказало майже 90% респондентів. 

Проблема розвитку агротуризму – досить багатогранна й широка. Проте таке 

дослідження може бути корисним щодо формування передумов створення та 

ефективного функціонування агротуристичних господарств, що проявляється в 

розвитку підприємництва на селі, розширенні зайнятості селян, збільшенні доходів 

населення і соціальних змінах села тощо. 

 

 

UDK 339.138:009.12 

Grabowski W., I rok Specjalność: Economia, SKN ZIPPER  

Faculty of Management and Computer Modelling  

Supervisor: Dr. Scs., professor Lypchuk V. V. 

Kielce University of Technology, Poland 

 

INDEKS BIGMACA JAKO NIEFORMALNY WSKAŹNIK  

PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ 

 

Indeks BigMaca to nieformalny wskaźnik parytetu siły nabywczej, pozwalający na 

oszacowanie prawidłowości kursu wymiany walutowej (niedoszacowanie lub 

przeszacowanie wartości jednej waluty względem drugiej) przy pomocy wartości 

hamburgera z popularnej sieci fast food McDonalds. Produkt ten został wybrany między 

innymi z powodu globalnej pozycji i obecności w wielu zakątkach świata sieci 

McDonalds a co za tym idzie faktem że ich produkt jest szeroko rozpowszechniony. Poza 

tym BigMac produkowany jest zazwyczaj z lokalnych składników produkowanych  w 

krajach gdzie jest sprzedawany, przez co nie dochodzi do kształtowania się cen w oparciu 

o handel międzynarodowy, ponieważ ten w kontekście hamburgerów nie występuje. 

Indeks BigMaca stworzony został przez brytyjski tygodnik The Economist. 

Pierwszy raz opublikowany został we wrześniu 1986 roku i od tego czasu publikowany 

jest regularnie zazwyczaj w około rocznych odstępach. Publikacja indeksu na początku 

miała być jedynie ciekawostką i nie planowano, że zagości on na stałe na łamach 

tygodnika. Publikacja pierwszego indeksu odbiła się szerokim echem zarówno w 

mediach jak i w świecie naukowym co wpłynęło na późniejszą kontynuację 

aktualizowania indeksu. 

Początkowo indeks przedstawiany był jedynie w wersji czystej (ang. raw index), 

następnie rozpoczęto również publikację indeksu skorygowanego o wskaźnik PKB na 

osobę (ang. adjusted index). Wskaźnik prezentowany jest obecnie dla pięciu walut: 

brytyjskiego funta, amerykańskiego dolara, chińskiego renminbi, japońskiego jena, oraz 
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dla unijnego euro. Ostatnia aktualizacja indeksu miała miejsce w styczniu 2016 roku . 

Wskaźnik prezentowany jest zarówno na łamach tygodnika The Economist, jak również 

na jego stronie Internetowej, gdzie oprócz aktualnego indeksu można znaleźć dane 

historyczne oraz interaktywną mapę świata ułatwiającą jego odczytywanie. W ciągu 

niemal trzydziestu lat od publikacji indeks BigMaca doczekał się wielu wzorowanych na 

nim wskaźników, które jednak nie zyskały takiej popularności oraz różnych wariacji 

związanych np. z ilością BigMaców które można kupić za średnią lub minimalną 

godzinową pensję w danym mieście czy kraju. 

Aby obliczyć parytet siły nabywczej należy posiadać dane dotyczące cen 

hamburgerów BigMac w obu krajach w lokalnych walutach. Aby sprawdzić czy kurs 

jednej waluty względem drugiej jest odpowiednio oszacowany należy znać również kurs 

wymiany obu walut. Sposób obliczania indeksu krok po kroku przedstawiono poniżej 

przy użyciu przykładowych danych dla Polski i Stanów Zjedoczonych:  

Krok 1: Dane 

• cena BigMaca w USA (z jednego sklepu) 5 USD 

• cena BigMaca w Polsce (z jednego sklepu) 9,5 PLN 

• kurs wymiany 0,25 USD do 1 PLN 

Krok 2: Obliczanie PSN 

Aby sprawdzić parytet siły dolara amerykańskiego w Polsce należy cenę BigMaca 

z USA podzielić przez cenę Big Maca w Polsce.  

 5 USD /9,5 PLN = 0,53 (USD/PLN), parytet siły nabywczej wynosi więc 0,53 

USD do 1 PLN. 

Krok 3: Ocena kursu walutowego 

Znając parytet siły nabywczej dolara amerykańskiego w Polsce można ocenić, czy 

kurs złotówki względem dolara jest odpowiednio oszacowany. W tym celu od kursu 

wymiany dolara w stosunku do złotówki należy odjąć parytet siły nabywczej, a następnie 

podzielić wszystko przez parytet siły nabywczej. Jeśli otrzymana wartość procentowa 

będzie mniejsza od zera, to kurs znaczy, że wartość złotówki została zaniżona, jeśli zaś 

wartość będzie dodatnia to wartość złotówki została zawyżona. 

 (0,25-0,53)/0,53 = -0,528 = -52,8% 

Zgodnie z dokonanymi obliczeniami kurs wymiany PLN został zaniżony w 

stosunku do USD o 52,8%. 

Indeks Big Maca z pewnością powinno się traktować z należytym mu 

przymrużeniem oka. Nie należy jednak zapominać, że mimo swojej prostoty można 

wyciągnąć na jego podstawie prawidłowe wnioski. Nie uwzględnia on wielu czynników, 

takich jak np. lokalna konkurencja czy preferencje konsumentów w danych krajach, które 

mogą w znaczącym stopniu wpływać na cenę. Może on stanowić jednak dobrą podstawę 

aby w łatwy sposób zobrazować na czym polega parytet siły nabywczej. Ze względu na 

swoją prostotę jest również często stosowany w różnych mediach, które chętnie co jakiś 

czas dzielą się ze swoimi odbiorcami najnowszym indeksem, lub jedną z jego wariacji. 
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UDK 336.22 

Kosowska K., I rok Specjalność: Management, SKN Lider 
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OGRANICZENIA I RYZYKA ZWIĄZANE Z OPTYMALIZACJĄ PODATKOWĄ 

W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 

 

Optymalizacja podatkowa stwarza szereg możliwości dotyczących redukowania 

zobowiązań podatkowych, przysparzając tym samym korzyści przedsiębiorcom oraz 

stwarzając możliwość do zwiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Istnieją 

jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, które należy wziąć pod uwagę wybierając 

metody optymalizacji. Przy dokonywaniu wyboru danej strategii czy instrumentu 

służącemu zmniejszeniu wysokości należnego podatku należy określić poziom ryzyka 

cechujący tę metodę. W niektórych przypadkach granica pomiędzy legalnymi  

i nielegalnymi sposobami optymalizacji jest bardzo cienka, jednak przedsiębiorca ma 

prawo dążyć do redukcji obciążeń podatkowych, ponieważ jest to przejaw racjonalnego 

zarządzania przedsiębiorstwem. Należy działać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

ze względu na to, że optymalizacją podatkową możemy nazwać jedynie działania zgodne 

z przepisami, w przeciwnym wypadku będzie to oszustwo podatkowe.  

Istnienie jasnych, jednoznacznych i spójnych przepisów prawa podatkowego 

niewątpliwie zmniejsza ryzyko związane z optymalizacją podatkową oraz zwiększa 

poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców dążących do redukcji zobowiązań 

podatkowych. Znaczenie ma również poziom restrykcyjności prawa podatkowego, który 

związany jest z ilością kontroli przeprowadzanych przez organy skarbowe oraz to, czy 

przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorcy brane są pod uwagę aspekty ekonomiczne 

optymalizacji w przedsiębiorstwie. Stabilność podatkowa jest kolejnym ważnym 

czynnikiem wpływającym na poziom ryzyka podatkowego. W sytuacji, gdy prawo 

podatkowe ulega częstym zmianom przedsiębiorca może odczuwać niepewność, 

ponieważ nieznajomość nowych przepisów podatkowych może zakończyć się stratą 

majątkową. Niestabilne prawo podatkowe powoduje także konieczność ciągłego 

monitorowania przepisów podatkowych, co wpływa na ograniczanie czasu, który 

podatnik mógłby poświęcić rozwojowi przedsiębiorstwa. W przypadku działań 

optymalizacyjnych nie bez znaczenia jest również nastawienie organów podatkowych w 

stosunku do podatnika. Jeżeli organy te postępują sprawiedliwie w stosunku do 

przedsiębiorcy, nie interpretując przepisów prawa podatkowego na jego niekorzyść, ale 

dążąc do wspierania jego działalności, jednocześnie spełniając swoje zadania, 

konsekwencją będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.  

Metody redukcji obciążeń podatkowych można podzielić ze względu na to, czy są 

one metodami legalnymi czy nielegalnymi. Legalne metody to planowanie i oszczędzanie 

podatkowe, zaś metody objęte restrykcjami prawnymi to unikanie i uchylanie się od 

opodatkowania. Planowanie podatkowe polega na wykorzystaniu jak największej liczby 

dozwolonych przez prawo metod obniżenia opodatkowania, jak na przykład wybór formy 
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opodatkowania, a także ulgi czy zwolnienia.  Przyjęty plan zależy od celów i oczekiwań 

podatnika. Przedsiębiorca określa czy chce jak najbardziej zminimalizować obciążenia 

fiskalne, czy tez zależy mu bardziej na unikaniu ryzyka. Oszczędzanie podatkowe polega 

na takich działaniach lub zaniechaniach podatnika, które prowadzą do obniżenia lub 

niezwiększania zobowiązania podatkowego. Są to działania neutralne z punktu widzenia 

prawa podatkowego, jest to powstrzymanie się od działań, które powodują zobowiązanie 

podatkowe. Unikaniem opodatkowania określa się działanie polegające na 

wykorzystywaniu luk prawnych, niejasnych przepisów oraz tworzeniu sieci transakcji, w 

celu zmniejszenia lub zwolnienia z opodatkowania.  W przeciwieństwie do uchylania się 

od opodatkowania jest to działanie legalne, jednak mieszczące się na granicy prawa. 

Uchylanie się od opodatkowania jest działaniem nielegalnym polegającym na łamaniu 

prawa podatkowego. Najczęściej przejawia się ono poprzez nieskładanie deklaracji 

podatkowych, ukrywanie dochodów, fałszywe kwalifikowanie, zatajenia rachunkowe 

oraz zatajenia przedmiotu opodatkowania. Fałszywe kwalifikowanie polega na 

księgowaniu poszczególnych pozycji rachunkowych (kosztów, przychodów, zysków, 

strat) niezgodnie z przepisami prawa podatkowego. Przykładem takiego działania będzie 

zaliczanie do kosztów wydatków, które w rzeczywistości, według obowiązujących 

przepisów nie są kosztami uzyskania przychodu lub kwalifikowania w poczet kosztów 

prywatnych wydatków przedsiębiorcy. Fałszywym kwalifikowaniem możemy również 

określić działanie polegające na zaliczaniu poszczególnych towarów do grup towarów, 

które są ustawowo objęte niższym opodatkowaniem. Zatajenie rachunkowe polega na 

nierzetelnym prowadzeniu rachunkowości. Przykładem może być zaniżenie kwoty 

podlegającej opodatkowaniu lub niewystawianie rachunków przy sprzedaży produktów  

lub usług. Zatajenie przedmiotu opodatkowania związane jest z ukrywaniem części 

dochodów, przykładem może być nieujawnianie przedmiotu opodatkowania 

podlegającemu opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn lub zniekształcanie 

sytuacji majątkowej przedsiębiorcy za pomocą podziału majątku pomiędzy członków 

rodziny lub wykorzystanie podstawionej osoby. 

Warunkiem koniecznym dla efektywnego wykorzystywania metod optymalizacji 

podatkowej jest posiadanie przez przedsiębiorcę wiedzy z zakresu prawa podatkowego  

oraz zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Mając tę wiedzę przedsiębiorca może 

określić odpowiednie dla specyfiki swojej firmy procedury zarządzania podatkami  

oraz politykę podatkową. W niektórych przypadkach pomocne będzie również 

korzystanie z pomocy specjalisty zajmującego się optymalizacją podatkową, który określi 

strategię zarządzania podatkami, a także zdiagnozuje pojawiające się w przedsiębiorstwie 

problemy. 
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EKSPORT WYBRANYCH POLSKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OD 

2014 ROKU W KONTEKŚCIE OGRANICZEŃ NAKŁADANYCH PRZEZ ROSJĘ 

 

W sierpniu 2014 roku, po dwóch latach  bardzo dobrych wyników (2012 - 7,7 mld 

euro, 2013 –  8,1 mld euro), polski eksport towarów rolnych oraz spożywczych do Rosji 

odnotował duży spadek (7 mld euro). Został on spowodowany głównie wprowadzeniem 

przez rząd rosyjski embarga na część produktów eksportowych, m. in. owoców i warzyw. 

Innymi, równie ważnymi czynnikami były: pogorszenie sytuacji gospodarczej w Rosji, 

zakaz importu wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej oraz spadek wartości rubla.  

Do chwili obecnej, czyli po dwóch latach ograniczeń, zanotowany został ponad 30 

- procentowy spadek eksportu produktów żywnościowych do tego kraju. Wprowadzenie 

embarga przez Rosję zmusiło polskich przedsiębiorców do poszukiwania sposobów 

zniwelowania strat nim wywołanych.  

Zakazem zostały objęte świeże owoce i warzywa. Rosja była największym 

odbiorcą jabłek, pomidorów, pieczarek i mrożonek. Efektem wprowadzenia embarga był 

duży spadek eksportu tych produktów; w okresie od sierpnia 2014 roku do marca 2015 

łączny eksport owoców i warzyw świeżych wyniósł 1,13 mln ton i był o 17 % niższy niż 

w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednym z najgłośniejszych przykładów było 

embargo nałożone na polskie jabłka, których największym odbiorcą była właśnie Rosja. 

W efekcie obowiązujących ograniczeń sprzedaż tych owoców do Rosji zmniejszyła się 

ogółem o 19 %, a do krajów spoza Unii Europejskiej o 37%. W celu zniwelowania strat z 

tym związanych polscy rolnicy byli zmuszeni pozyskać nowe rynki zbytu. Wzrósł w 

związku z tym eksport do krajów Unii Europejskiej i na Białoruś oraz do krajów 

afrykańskich. 

Pogorszenie zanotowano również w branży mleczarskiej. Największym problemem 

dla eksporterów było nałożenie przez Rosję embarga na produkty mleczne. Przed tym 

wydarzeniem eksport produktów mlecznych sięgał 500 mln zł, co stanowiło 20 % 

sprzedaży zagranicznej polskiej branży mleczarskiej. Po zatrzymaniu sprzedaży do Rosji 

wzrost eksportu w końcu 2014 roku był o 8 % niższy w porównaniu do wzrostu z roku 

2013. W tym przypadku producenci również podjęli próbę pozyskania nowych rynków 

zbytu, co udało się tylko w części. Towary, które nie zostały sprzedane za granicę trafiły 

na rynek polski w cenach nawet o 30 % niższych. Utratę rynku na wschodzie 

zrekompensował w dużej części wzrost sprzedaży mleka w proszku (70 – procentowy 

wzrost) m. in. do Algierii. 

Embargo spowodowało dużo start, jednak polski sektor rolno - spożywczy dobrze 

poradził sobie z łagodzeniem jego skutków. W przypadku części produktów 

żywnościowych sprzedaż na nowe rynki zbytu w całości pokryła utratę rynku 

rosyjskiego. Nie powiodło się to we wszystkich przypadkach, czego przykładem mogą 
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być jabłka, których Rosja była najwiekszym importerem. Zagospodarowanie całości 

zbiorów było o wiele trudniejsze i wymagało wsparcia programami unijnymi oraz 

zwiększeniem konsumpcji krajowej. 
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE – WYMAGANIA, ZASADY PRZYSTĄPIENIA, 

REGULACJE PRAWNE 

 

 Ostatnimi czasy w społeczeństwie da się zauważyć tendecję do zdrowego trybu 

życia. Nie chodzi tylko o aktywność fizyczną, ale także – przede wszystkim – sposób 

odżywania się. W dobie roślinności modyfikowanej genetycznie ludzie coraz większą 

uwagę przykładają do spożywanych przez siebie pokarmów. Dla takich właśnie osób 

stworzono rolnictwo ekologiczne. Nie jest to system nowy – istnieje bowiem od lat 70. 

XX wieku.  Rolnictwo  ekologiczne obejmuje towarowe gospodarstwa rolne i 

gospodarstwa bez produkcji towarowej, ale przyczyniające się do pozytywnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W jego procesie ograniczane, a nawet 

całkiem eliminowane są wszelki środki wytworzone lub przetworzone przemysłowo, a 

jak najwierniej próbuje się naśladować procesy, które zachodzą naturalnie w przyrodzie. 

Jego kryteria są jednak bardziej zaostrzone niż w przypadku innego typu rolnictwa. Co 

przemawia za rolnictwem ekologicznym? Najważniejsze są trzy zasady: zachowanie 

wysokiego poziomu próchnicy w glebie, co gwarantuje jej żyzność, utrzymywanie 

równowagi biologicznej w środowisku produkcji oraz samowystarczalność paszowo-

nawozowa. Do rolnictwa ekologicznego można zgłosić całe gospodarstwa, albo ich część. 

Zarówno w przypadku zwierząt, jak i roślin uwzględniane są różne odmiany, bądź 

gatunki. 

Przede wszystkim, na samym początku gospodarstwo takie należy zarejestrować. 

Może to być gospodarstwo, które dopiero powstaje, jak i też przekształcane z 

konwencjonalnego.  W Polsce regulację prawną rolnictwa ekologicznego określa ustawa 

o rolnictwie ekologicznym z dnia 8 sierpnia 2009, do której zmiany wprowadzono 5 

grudnia 2014 roku. Ustawa ta formalizuje zmianę przepisów prawnych w Unii 

Europejskiej, które obowiązują od 1 stycznia 2009 r. Pomimo zmian, jakie zaszły w 

ustawie utrzymano zasadę nie używania w uprawach roślin nawozów syntetycznych, 

chemicznych pestycydów, a w chowie zwierząt używa się jedynie pasz wytworzonych 

samodzielnie w swoim gospodarstwie. Rolnictwo ekologiczne więc w dużym stopniu 

stawia na samodzielne funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Nawozy naturalne mają 

regulację prawną w wyżej wymienionej ustawie. Mówi ona, że dopuszczalna ilość azotu 

to 170kg/ha, co odpowiada 30 tonom obornika bydlęcego na jeden hektar rocznie. Nawóz 

ten może być odstąpiony innemu rolnikowi, ale tylko wtedy, jeśli również prowadzi on 

gospodarstwo ekologiczne. Można też sprzedać nawóz do certyfikowanej wytwórni 
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nawozów, których dane publikuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w 

Puławach – Państwowym Instytucie Badawczym (IUNG-PIB). Instytut ten określa także 

jakie inne nawozy ekologiczne oraz środki ochrony roślin można stosować w polskich 

gospodarstwach rolnictwa ekologicznego. Środki ochrony roślin stosować można jednak 

tylko wtedy, kiedy inne metody pozbycia się patogenów będą nieskuteczne. Zakup 

nawozów, środków ochrony roślin itp. muszą być odnotowane w rejestrze zakupów 

prowadzonego gospodarstwa. Zastosowanie nawozów sztucznych, chemicznych 

pestycydów i konwencjonalnego materiału siewnego może w konsekwencji spowodować 

cofnięcie certyfikatu na daną działkę rolną, albo nawet na całe gospodarstwo. Określone 

są warunki hodowli zwierząt, która podlega wymogowi ewidencjonowania na 

specjalnych drukach. Ich obecność wymusza wprowadzenie do upraw roślin pastewnych, 

jako pożywienia dla zwierząt, ale one z kolei zapewniają gospodarstwu nawóz 

organiczny. Zapisanych jest wiele regulacji odnośnie ich hodowli. Generalnie musi ona 

być zgodna z wymaganiami gatunkowymi. Najważniejsze to wychów pastwiskowy 

latem, a zimą dostęp do wybiegów, czyli ruchu na powietrzu. Pasze dla zwierząt muszą 

być wytwarzane w gospodarstwach ekologicznych, a żywienie nimi zwierząt podlega 

wymogowi ewidencji. Dokupowanie zwierząt jest dozwolone, o ile pochodzą z chowu 

gospodarstwa ekologicznego, ale jeśli są kupowane do celów rozrodu może być to też 

chów konwencjonalny. Kastrowanie, skracanie dziobów, ogonów i podobne zabiegi są 

niedozwolone. Wolno wykonywać niektóre zabiegi hodowlane przez wykwalifikowany 

personel. Podstawową zasadą jest dbanie o zdrowie i kondycję zwierząt – leki są 

dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, a podawać może je tylko weterynarz. 

Profilaktyka jest zabroniona, a prowadzenie książeczki leczenia zwierząt to konieczność. 

Przetwarzanie produktów rolnych musi dbać o zachowanie ich wysokiej jakości. 

Dopuszczalne są tradycyjne metody mechaniczne, fizyczne, fermentacyjne. Syntetyczne 

dodatki, barwiniki, emulgatory, konserwanty różnej postaci, przeciwutleniacze i 

mikroorganizmy zmienione w drodze inżynierii genetycznej GMO są zabronione. 

Pomieszczenia składowe nie mogą być traktowane pestycydami. Transport odbywa się w 

zamkniętych i dobrze oznaczonych opakowaniach. Transport luzem musi być objęty 

systemem kontroli. Produkty przetworzone muszą zawierać co najmniej 95% składników 

eko-rolniczych. Ogólnie rzecz ujmując – cały proces przetwórstwa produktów musi 

odbywać się tradycyjnymi metodami, gdyż podlega on kontroli, a produkty certyfikacji. 

Aby klient mógł odróżnić eko-produkt od zwykłego konieczna jest odpowiednia 

identyfikacja i musi on być zgodny z kryteriami. Kontroluje się nie produkt końcowy, a 

proces produkcyjny. Regulacje prawne z lat 90 XX w. stanowią, że certyfikacja 

dokonywana jest przez upoważnioną osobę trzecią, niezależną od producentów. 

Certyfikowane produkty mogą używać unijnego znaku żywności ekologicznej. 

Gwarantuje to, że pochodzą one z gospodarstwa ekologicznego, a nabywcy ułatwiają 

odróżnienie np. na półce sklepowej. 

Założenie, jak prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jest procesem trudnym. 

Wszystko musi odbywać się jak w czasach dawnych, metodami tradycyjnymi, a 

gospodarstwa muszą być samodzielne. Dlaczego więc warto je prowadzić? Przede 

wszystkim z troski o środowisko naturalne. Opłacalne jest to także dzięki dotacjom. W 

Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opisuje wysokość 
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pomocy pieniężnej zależną od dwunastu pakietów. Kwoty są zależne od rodzaju 

gospodarstwa – sadownicze, warzywne, paszowe itd. – i tego, czy są w konwersji, czyli 

w trakcie przekształcania z gospodarstwa konwencjonalnego na tradycyjne.  
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ISTOTA I CELE STRATEGICZNE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

Organizacja chcąca utrzymać bądź zdobyć przewagę konkurencyjna nad innymi 

organizacjami musi przede wszystkim radzić sobie w dziedzinie komunikacji z 

otoczeniem zewnętrznym, a także w sytuacjach kryzysowych, które zdarzają się w 

każdej, nawet najlepiej zarządzanej organizacji, potrzebna jest systematyczna i właściwie 

prowadzona komunikacja wewnętrzna. To ten rodzaj komunikowania się zapewnia 

dobrze poinformowaną, skonsolidowaną załogę firmy, która w otoczeniu wewnętrznym i 

zewnętrznym pełni rolę rzeczników organizacji. 

Komunikacja wewnętrzna jest definiowana na różne sposoby. Definicje te 

niewątpliwie maja wiele wspólnych cech, podkreślających znaczenie komunikacji 

wewnętrznej. W dzisiejszych czasach komunikacja to pojęcie o wiele szersze niż umowna 

książka skarg. Osoby prowadzące firmę czy też organizację coraz częściej skupiają swoją 

uwagę na umiejętności pozyskiwania zainteresowania i identyfikacji pracowników z 

celami firmy oraz polityką jej kierownictwa. Jeżeli pracownicy będą akceptowali ważne 

idee działalności przedsiębiorstwa to będą wydajniejsi poprzez odpowiednie zarządzanie 

informacją. Jest to dziś podstawowym wyzwaniem, które stoi przed nowoczesnymi 

managerami. To, jakie opinie będą przekazywali pracownicy swoim znajomym i rodzinie 

jest istotne dla postrzegania organizacji przez jej najbliższe otoczenie. Teoretycy i 

praktycy public relations są zgodni, że komunikacja wewnątrz organizacji powinna być 

fundamentem wszystkich innych działań PR. Warto w skrócie wspomnieć, iż ten rodzaj 

komunikowania wpływa nie tylko na wspomniane public relations w bliższym (a także w 

rezultacie w dalszym) otoczeniu firmy czyli oddziaływanie informacyjno - perswazyjne; 

wykorzystanie takich narzędzi jak środki usprawniające komunikację oraz wydarzenia 

powodujące większą integrację pracowników, ale także na tzw. human relations czyli 

wpływa na morale pracowników oraz ich integrację z firmą za pomocą osobnych 

narzędzi (wynagrodzenia, kary, nagrody, tworzenie atmosfery). 

Poprzez sprawną komunikację wewnętrzną organizacja osiąga pełniejszą 

identyfikację pracownika z firmą, wzmocnienie odpowiedzialności wszystkich 

pracowników za los firmy oraz wzrost efektywności działań całej załogi. Uzyskanie tego, 

co Goban-Klas określa jako lojalność pracowniczą jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, 

gdy spełnione są następujące warunki: 

• Pracownicy otrzymują pełną i rzetelną informację o sytuacji firmy i planach jej 

kierownictwa; 
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• Działania zarządu są zgodne z wiadomościami przekazywanymi pracownikom; 

• Zawarte porozumienia i deklaracje kierownictwa wobec pracowników są 

spełniane w zapowiedzianych terminach. 

Oczywiście ważne jest także to, w jaki sposób komunikaty są redagowane i czy są 

przekazywane w odpowiednim czasie. 

Komunikacja wewnętrzna sprawia, iż wzrasta identyfikacja pracowników z firmą 

(czyli wzrasta tzw. lojalność pracownicza), to niewątpliwie pozwala to na przetrwanie 

momentów trudnych, bez dodatkowych kryzysów wewnątrz organizacji. Momenty 

dużych zmian w firmie wywołują zawsze niepokój pracowników. Nawet, jeśli są to 

zmiany na lepsze (wzmacniające firmę i stabilizujące miejsca pracy), będziemy zawsze 

mieli do czynienia z obawami członków organizacji. Ponadto poprzez PR wewnętrzny 

realizowane są następujące cele: 

• Wspieranie procesu realizacji strategii działania firmy; 

• Sprawne zarządzanie; 

• Motywowanie pracowników; 

• Większa samodzielność pracowników; 

 • Kształtowanie kultury organizacyjnej; 

 • Wpływ na zmianę postaw i zachowań pracowników; 

• Budowa zaufania; 

• Rozładowywanie konfliktów; 

• Ułatwianie adaptacji nowych pracowników; 

• Budowanie poczucia dumy, elitarności; 

• Zatrzymywanie najbardziej wartościowych pracowników; 

• Minimalizacja ryzyka strajków i nadmiernych żądań; 

• Przygotowywanie i wprowadzanie zmian; 

• Przekonywanie wewnętrznych konsumentów (wraz z dep. Komunikacji 

Marketingowej); 

• Przekonywanie wewnętrznych inwestorów (wraz z dep. Relacji Inwestorskich). 
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СТАН АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК  

ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ КРИТЕРІЇВ ПРОГРЕСУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ  

 

Продукція сільського господарства – це цінні продовольчі продукти для 

споживання у свіжому вигляді й водночас важлива сировина для багатьох галузей 

промисловості, насамперед переробної. З огляду на те, що сільськогосподарські 

продукти і продукти їх переробки завжди були одними з провідних у харчуванні 

людини, їх можна вважати стратегічними продуктами в харчових раціонах 

населення. 
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Заняття аграрним виробництвом тривалий час було ефективним для 

сільськогосподарських виробників та особистих селянських господарств. Особливу 

значущість сільське господарство має для господарств селян, оскільки кошти від 

реалізації аграрної продукції здебільшого є основним джерелом грошових доходів 

сільських сімей, не враховуючи доходи від основної діяльності. У багатьох сім’ях 

доходи від аграрного виробництва є основою для закупівлі інших продовольчих 

товарів переробної та харчової промисловості, а також предметів і засобів праці. 

Окрім того, ведення аграрного виробництва підприємствами та його 

переробки значно підвищує зайнятість населення, передусім сільського, чим 

виконує важливу соціально-економічну роль у селі. Аналіз динаміки кількості 

сільського працездатного населення та зайнятого в аграрному виробництві свідчить 

про те, що кількість наявного сільського населення зменшилася як в Україні 

загалом, так і в Карпатському регіоні та, зокрема, у Львівській області. Це можна 

пояснити як відпливом населення у великі міста та обласні центри в пошуках 

роботи і кращих умов життя, так і міграцією населення за кордон у пошуках 

роботи. Дещо збільшилася кількість сільського працездатного населення в 

досліджуваному регіоні та області за 2012 рік порівняно із 2010  роком.  

Стан аграрного виробництва в підприємствах АПК, його продуктивність, 

ефективність та екологічність функціонування є одним із головних оцінних 

критеріїв прогресу цивілізації. В Україні аграрні виробники перебувають у 

надзвичайно складній ситуації. Глибока економічна криза в країні призвела до 

критичного економічного стану таких підприємств, незважаючи на соціально-

економічну їх роль. 

Реалізація заходів щодо призупинення спаду аграрного виробництва на селі, 

підвищення його ефективності дали змогу у 2012 році одержати більше валової 

продукції порівняно з 2000 роком на 47,8%, а порівняно із 2005 роком – на 24,3, 

порівняно із 2010 роком – на 14,5%. Протягом 1990–2012 років скорочення обсягів 

виробництва аграрної продукції в підприємствах майже на 21,1% стало наслідком 

зменшення як посівних і збиральних площ, так і врожайності 

сільськогосподарських культур. Посівна площа основних сільськогосподарських 

культур у 2012 році скоротилася на 14,2% порівняно з 1990 роком, хоча посівна 

площа соняшнику збільшилася у 2,2 раза. 

Як бачимо, виробництво в підприємствах АПК має надзвичайно важливе 

значення як для розвитку аграрного сектору економіки, так і народного 

господарства України загалом. Воно виконує важливу соціально-економічну 

функцію, а саме: забезпечує суспільство незамінними продуктами харчування; 

безперервно поповнює оборотні кошти товаровиробників, постачає сировину для 

інших галузей народного господарства, згладжує сезонний характер 

сільськогосподарського виробництва, значно підвищує зайнятість сільського 

населення.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК 

 

Однією з провідних і традиційних для України галузей економіки є 

виробництво аграрної продукції підприємствами агропромислового комплексу 

(АПК). Завдяки розвитку сільського господарства населення одержує цінні 

продукти харчування – як рослинного, так і тваринного походження.  

Ефективність діяльності підприємств аграрного сектору залежить від 

внутрішньої системи цілей, системи організації й управління процесами, випуску 

конкурентоспроможної продукції та впровадження сучасних новітніх технологій. 

Відповідно, основою для досягнення цих цілей є необхідність забезпечення 

ефективності системи управління підприємствами АПК. Процес управління 

ґрунтується на удосконаленні механізмів функціонування аграрних підприємств.  

Проблематика на сьогодні актуальна, адже зумовлює взаємодію систем 

менеджменту і маркетингу, дозволяючи адекватне та своєчасне вирішення 

проблемних аспектів. 

Спостерігається позитивна тенденція кількості зайнятих в аграрному 

виробництві. Проте в абсолютних одиницях це мізерне збільшення. Якщо 

визначити питому вагу зайнятих в аграрному виробництві у загальній кількості 

сільського працездатного населення, вона зменшилася в динаміці і становить у 

середньому в Україні від 47 до 43,5%, у Карпатському регіоні – ще менша –у 

середньому 31%, та у Львівській області – коливається від 42,3 до 33,7%. Меншу 

питому вагу зайнятих в аграрному виробництві відносно кількості сільського 

працездатного населення в Карпатському регіоні порівняно із загальноукраїнсь-

кими даними можна пояснити вигідним місцем розташування по сусідству із 

європейськими державами, що сприяє міграції населення в Європу. 

 

 

УДК 331.2 

Горбач С., ст. 5-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Дубініна М.В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

КАТЕГОРІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На сьогодні у сфері соціально-економічних відносин найпроблематичнішими, 

на нашу думку, є організація та ефективність планування та використання фонду 

оплати праці. Оплата праці – неоднозначна категорія в системі умов праці, оскільки 
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саме в ній відображаються різноманітні інтереси сторін суспільно-трудових 

відносин. Це один із найважливіших показників, що характеризує рівень 

економічного та соціального стану суспільства. 

Усе це свідчить про те, що в Україні потрібна нова політика реформування 

оплати праці, яка б відповідала сучасним ринковим відносинам. В її основу має 

бути покладений перехід від визначення ціни праці як вартості засобів на особисте 

споживання працівника до визначення реальної ціни робочої сили як вартості 

засобів, необхідних для розширеного (повного) відтворення працівника та членів її 

сім'ї. Зазначене вказує на необхідність переорієтації державної політики отримання 

доходів працівниками у сферах економіки, удосконалення механізму використання 

форм і систем заробітної плати та ін. 

Сутність заробітної плати варто розглядати ще й у соціально-правовому 

(нормативному) й економічному аспектах. У соціально-правовому аспекті сутність 

заробітної плати характеризується тією роллю, що вона повинна виконувати в 

реалізації соціальних прав людини і насамперед її правом на працю. Економічну 

сутність заробітної плати в різних літературних джерелах трактують по-різному. 

Існують, однак, три основні погляди на роль заробітної плати в системі 

економічних відносин. Заробітна плата – перетворена форма ціни робочої сили як 

виділювана державою частина національного доходу і як ціна робочої сили. 

Отже, оплата праці – складна соціально-економічна категорія, яка відображає 

різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин – працівників, роботодав-

ців та держави. Заробітна плата відіграє одну з ключових ролей у рентабельності 

підприємства, добробуті працівників та економічному розвитку держави. 

 

 

УДК 657.24 

Індиченко О., ст. 5-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Дубініна М.В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки, взаємозв’язків суб’єктів 

господарювання між собою та з державою в особі органів її влади значну роль 

відіграє організація облікового процесу на підприємстві. Адже саме бухгалтерський 

облік вважають діловою мовою бізнесу. Тому необхідно впорядкувати облікову 

діяльність підприємства на господарському рівні у вигляді прийняття сукупності 

обраних способів здійснення первинного спостереження, вартісного вимірювання, 

поточного угруповання й узагальнення фактів господарської діяльності в 

бухгалтерському обліку, яка має назву «облікова політика підприємства». 

До основних проблем слід віднести труднощі формування облікової 

політики, відсутність достатнього досвіду в її формуванні, недооцінювання 

значущості та важливості правильного формування облікової політики. Отже, 
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вміло побудована облікова політика є одним із найважливіших інструментів 

управління діяльністю фірми і досягнення поставлених цілей менеджменту. 

Формуючи облікову політику, необхідно послуговуватися основними 

принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Принцип послідов-

ності безпосередньо стосується облікової політики підприємства. Обрану облікову 

політику підприємство застосовує з року в рік. У будь-якому разі вона має 

залишатися незмінною принаймні протягом календарного року. 

Документом, у якому фіксуються положення облікової політики, є наказ або 

розпорядження керівника підприємства, який складають на кожний наступний 

звітний рік.  

Отже, дослідження цього питання залишається актуальним і потребує 

вдосконалення законодавчого регулювання, оскільки правильне формування 

облікової політики, що відповідатиме всім особливостям діяльності сучасного 

підприємства, формуватиме ділову дисципліну, а як наслідок – репутацію, адже 

облікова політика є невід'ємною частиною успішної діяльності всіх суб’єктів 

господарювання.  

 

 

УДК 631.153.3 

Лампіга В., ст. 5-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Ксьонжик І.В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ЗРОШЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА  

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 
 

З-поміж пріоритетних завдань розвитку вітчизняного агропромислового 

комплексу Міністерство аграрної політики та продовольства називає відновлення і 

розвиток меліоративної системи країни, а в переліку перспективних інвестиційних 

напрямів – модернізацію зрошувальних систем на півдні України ставить на перше 

місце. Вже сьогодні міністерство займається вирішенням проблеми залучення 

коштів від міжнародних фінансових інститутів, у тому числі від Світового банку. 

Суми, які воно намагається залучити для цих цілей, 0,8-3 млрд дол. Однак 

модернізація системи меліорації – складне завдання, яке вимагає зважених і 

ефективних рішень, заснованих на ретельному аналізі стану наявної системи у 

масштабах країни. 

Зрошувані землі на півдні степової зони України – один із основних факторів 

інтенсифікації землеробства в районах з недостатнім та нестійким зволоженням.  

У роки, коли зрошення використовували в повному обсязі на зрошуваних 

землях південного регіону, виробництво зерна становило 29, плодоовочевої 

продукції – 87, кормових культур – 63, рису – 100% до загального обсягу 

виробництва, а продуктивність зрошуваного гектара була в 2,0-2,5 раза вищою 

порівняно з неполивним.   
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Сьогодні необхідно відродити престиж меліорації, сформувати на 

державному рівні розуміння того, що меліорація – гарант сталого агровиробництва, 

один із важливих елементів фінансової та матеріальної стабільності держави.  

 

 

УДК 005.915 

Лунгол М., ст. 6-го курсу обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Дубініна М.В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ 

 

Запорукою успішного розвитку та результативної діяльності будь-якого 

підприємства є ефективне управління. На сучасному етапі розвитку економіки 

України це стає особливо актуальним, адже функціонування підприємств 

відбувається в умовах жорсткої конкуренції, невизначеності, ризику, і тісно 

пов’язане з пошуком ділових партнерів, контрагентів або інформації про них, 

укладанням та реалізацією угод, контролем за їх виконанням, окресленням і 

захистом прав власності. Саме такі витрати супроводжують діяльність 

підприємства від моменту його створення до ліквідації, а іноді трансакційні 

витрати є причиною банкрутства підприємства. Оскільки трансакційні витрати є 

новим об’єктом управління та обліку, загальна методика для управління ними не 

розроблена, і контроль на підприємствах не здійснюється. Це у свою чергу 

призводить до неефективного управління витратами підприємства, збільшення 

собівартості продукції, що спричинює зменшення прибутковості. 

Трансакційні витрати наявні на кожному підприємстві незалежно від форми 

власності, територіальної приналежності, організаційно-правової форми, що 

впливають на розмір цих витрат. Розширюючи власне виробництво та збільшуючи 

обсяг господарських операцій, підприємство збільшує й загальний розмір витрат. 

При цьому на великих підприємствах є потреба у створенні спеціальних служб 

внутрішнього контролю, які будуть займатися й управлінням та контролем 

трансакційних витрат.   

Конкретних прикладів аналітичних розрізів рахунків, структури рахунків-

екранів, субрахунків до рахунків обліку витрат немає. 

Отже, для підготовки інформації з метою прийняття рішень про обсяги, 

структуру і склад трансакційних витрат, на нашу думку, доцільне створення 

додаткових аналітичних розрізів (трансформаційні та трансакційні витрати) та 

приєднання їх до видів витрат діяльності, що відображаються в бухгалтерському 

обліку з чинною методологією, що дасть змогу здійснювати ефективне управління 

такими витратами, та контролювати їх на кожному етапі здійснення.  
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УДК 330.332.012 

Коробова Д., ст. 4-го курсу факультету інженерів землевпорядкування 

Науковий керівник: д. е. н., професор Кошкалда І.В. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Одним із найважливіших напрямів аграрної політики, спрямованої на 

підвищення життєвого рівня населення, є забезпечення функціонування та розвитку 

сільських територій. Сільські території – це частина економічного простору, 

утворена у процесі суспільного поділу праці, економічні відносини в якому 

організовані на основі сільськогосподарського виробництва та місцевого 

самоврядування, відтворюючи структуру доходів та інституційне середовище 

аграрного суспільства. Потенційні та реальні можливості сільського розвитку 

значною мірою проявляються в його ресурсно-функціональному вимірі.  

На сьогодні соціальний стан сільського розвитку перебуває у критичній фазі, 

яка спричинює дестабілізацію всього господарського комплексу. Основними 

причинами такого стану є недостатня увага державних органів влади до проблем 

села, розвитку сільських територій, повільного, а часто й незадовільного 

проведення реформування аграрного сектору. 

Оптимального варіанта вирішення проблем щодо формування достатніх 

масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку України й забезпечення 

результативності стратегічного управління загальноекономічними зрушеннями в 

державі можна досягти лише у разі: а) впровадження процесно-алокаційної 

технології, сформованої за синхронного використання положень макросистемної 

еволюції, структурно-інформаційної надійності систем, засобів процесного та 

алокаційного управління; б) генерування в межах національної економічної 

системи організаційно-економічних передумов задля регенерації реального сектору 

української економіки, що уможливить його еволюційну стійкість функціонування, 

яка передбачатиме інваріантність реалізації інтеграційних процесів вибору 

держави; в) формування адекватної системи оцінювання та прогнозування 

результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку на засадах 

реалізації базових положень відповідної концепції задля: нарощення сукупних 

ресурсів, резервів і можливостей різної природи; убезпечення збалансованого 

розвитку вітчизняної промисловості; визначення об’єктивної траєкторії та 

оптимальної для України макроекономічної моделі управління формуванням, 

нарощення та раціоналізацією освоєння потенціалу сталого розвитку в контексті 

реалізації інтеграційного вибору держави. 

Державна аграрна політика повинна бути спрямована на переоцінку ролі села 

й сільського господарства в економічному розвитку, підвищення ролі та значущості 

сільських територій у житті суспільства. 
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УДК 631.1:[338.2+330.4] 

Кривошея Є., ст. 4-го курсу факультету «Менеджмент і економіка» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Улько Є.М. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

ПЕРЕШКОДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ  

ЇХ ПОДОЛАННЯ  
 

Сільське господарство України є однією з найважливіших галузей економіки. 

Воно забезпечує 8,2 % валової доданої вартості, тут зайнято понад 3 млн населення, 

використовується основних засобів вартістю понад 100 млрд грн, функціонують 

майже 56,5 тисяч господарюючих суб’єктів, що використовують 21,6 млн га 

сільськогосподарських угідь. Вироблена в сільському господарстві 1 гривня 

продукції дає змогу одержувати понад 12 гривень продукції в інших галузях. 

Сільські території є місцем оздоровлення жителів країни, а сільське населення – 

оберегом національних звичаїв і традицій. 

На сьогодні українські аграрії працюють не в найсприятливіших умовах для 

ведення бізнесу. Традиційні проблеми з посівною кампанією, реалізацією 

продукції, трудовими ресурсами, фінансуванням та залежністю від погодних умов 

перешкоджають розвитку галузі. Замість допомоги від держави сільгоспвиробники 

дуже часто отримують додаткові перевірки і сертифікації. Сьогодні розвитку 

аграрного бізнесу в Україні перешкоджає низка факторів, найважливішим з яких є 

ринкова нестабільність. Найбільших збитків товаровиробники зазнають від тиску 

нееквівалентного обміну між сільським господарством та іншими галузями 

матеріального виробництва.  

Політика держави може бути одним із найдієвіших способів покращання 

ведення сільськогосподарського виробництва, але на сьогодні в Україні 

спостерігається відсутність адекватної державної підтримки. Через наявність 

податкових пільг для сільськогосподарських виробників, під «адекватністю» 

державної підтримки передусім треба розуміти прозорість розподілу прямої 

підтримки, яка повинна надаватися більш ефективнішим виробникам, а також 

підвищення ролі держави в забезпеченні моніторингового процесу щодо 

функціонування аграрних ринків, посиленні позицій у вирішенні проблем із 

розвитку соціальної інфраструктури в селі.  

Сьогодні спостерігається тенденція збільшення врожаю сільськогоспо-

дарської продукції, але стан українського села потребує негайної допомоги. 

Мешканці сіл або переїжджають у місто в пошуках роботи, або займаються 

сільськогосподарською діяльністю, що не приносить достатнього доходу. Навіть 

наявність достатнього фінансування аграрного сектору не спроможна буде 

забезпечити робочими місцями місцевих жителів, а процес урбанізації лише 

зростатиме. Для уникнення такої ситуації доцільно вжити заходів з підтримки не 

лише великих сільськогосподарських виробників, а й фермерів. Наприклад, 

тепличне вирощування овочів в Україні недостатньо розвинене, і фермерські 
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господарства можуть заповнити цей сектор. Українці прагнуть придбати продукцію 

власного виробництва, тому проблем із реалізацією не виникатиме. 

Звернувши увагу на загальний рейтинг легкості ведення бізнесу, який 

щорічно складає Світовий банк, у 2014-2015 рр. показники України покращилися. 

Це стосується переважно витрат від початку реєстрації бізнесу до його повної 

легітимної діяльності. Водночас за декілька попередніх років було скасовано дію 

низки нормативних актів на етапі отримання дозволу на підприємницьку 

діяльність. Решта були впорядковані відповідно до норм і стандартів ЄС. 

Незважаючи на введення загальної системи електронної звітності, кількість різних 

форм, які потрібно заповнити, не скоротилася. 

Сьогодні аграрне питання – першочергове на порядку денному суспільства, 

тому що сільське господарство в Україні – одна з основних галузей економіки, яка 

дає змогу забезпечити стабільність та впевненість у майбутньому держави. Для 

досягнення бажаних результатів потрібно негайно реалізувати нові реформи: 

залучати кваліфікованих спеціалістів, розвивати партнерські відносини зі 

зарубіжними клієнтами, під жорстким контролем держави, фінансувати аграрний 

сектор; якомога швидше сформулювати та продумати складні питання щодо 

концепції сталого розвитку сільського господарства України. 

 

 

 

УДК 322.33:631.1 

Danylenko A., st. group 213 

Supervisor: PhD, senior teacher Melnychuk L.S. 

Petro Mohyla Black Sea State University 

 

USE OF LAND RESOURCES EFFICIENCY  

BY AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Overall economic efficiency of land use should provide an opportunity not only to 

reduce and eliminate negative environmental impact, but also create the conditions for 

expanded reproduction of land resources. 

Great plowed land requires not only a large number of equipment, material and 

human resources for the treatment of soil and caring for crops, but also reduces the 

possibility of increasing the overall productivity of arable land and environmentally safe 

vehicles. In recent years, there is a particularly acute steady trend towards deterioration of 

quality and ecological status of agricultural land. 

The main reasons for the low efficiency of agricultural land in Ukraine are the 

following factors: the weakness of the financial and economic situation of farms, making 

it impossible to improve manufacturing operations of growing crops, upgrade of logistics, 

manufacturing innovation; violation of the optimal structure acreage crops, leading to 

depletion of soil; lack of application of organic and mineral fertilizers, leading to a 

shortage of nutrients in the soil; the low level of state support measures to improve the 

efficiency of land use, protection of agricultural land; the total low culture of agriculture 
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and farmers, lack of interest in implementing new technologies cultivation; the low level 

of use by the agricultural land users precision farming technology with the latest 

technology. 

The development of effective land use will have positive impact on improving the 

economic efficiency of agricultural production and the internal agricultural market. So, it 

will create important preconditions for increasing food availability and customer 

satisfaction. Regarding the legal aspect of efficiency of their lands it is important to note 

further improvement of land legislation development mechanism of laws. Implementation 

of land reforms, changes in ownership and management have not led to improved land 

use, improve soil fertility. Taking into account the situation of land relations, policy 

should focus not on changing land ownership, but on the creation of an effective 

environmentally sound land use, improve soil fertility and increase agricultural 

production, quality and modern reclamation of disturbed and contaminated land. 

 

 

УДК 338.436 (477+4) 

Хухаркін С., ст. 5-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., старший викладач Мельничук Л.С. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили  

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Структура агропромислового комплексу України зазнала докорінних змін 

протягом процесу пошуків оптимального політичного та економічного курсу. 

Зокрема відбувається поступовий спад тваринництва і нарощування виробництва в 

окремих галузях рослинництва, таких як зернові культури, соняшники, рапс. 

Доведено, що рівень економічної ефективності функціонування сільсько-

господарського підприємства залежить від його можливостей зберігати цілісність 

та відтворювати свої можливості за прогнозних коливань зовнішніх і внутрішніх 

умов господарювання. Власники підприємств, і особливо їх працівники повинні 

бути найбільше зацікавленими в адекватній оцінці можливостей певного суб’єкта 

господарювання. Критерієм оцінки використання природно-ресурсного потенціалу 

сільськогосподарського підприємства є норма прибутку, отриманого завдяки 

використанню наявних ресурсів. Проте такий підхід не враховує показника 

зубожіння ґрунту, який щороку зростає через повальне використання 

рентабельного, але надто шкідливого для земельних ресурсів соняшника та 

зернових культур. До того ж, із закінченням оперативного циклу земельні ресурси 

не піддаються поступовому відновленню. У свою чергу оцінка рівня соціально-

економічного розвитку сільських територій має репрезентувати інформацію про 

поточне її становище розрахунком певних індикаторів. Економічним критерієм 

розвитку сільської території є спроможність підприємницьких структур, які тут 

функціонують, в умовах вільної конкуренції забезпечувати виробництво продукції 

згідно з ринковим попитом.  
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Процес трансформації сільського господарства сьогодні є досить 

неоднозначним. З одного боку, процес Євроінтеграції має стати основоположним 

фактором, що стимулює розвиток цієї сфери. Приєднання до європейської 

співдружності мало б надати Україні: нові джерела фінансування вже діючих 

підприємств у цій галузі та можливості до створення нових компаній; споживачів з 

потенційно високою купівельною спроможністю; інноваційне обладнання та шляхи 

підвищення продуктивності праці на ріллі. З іншого боку, сільське господарство 

зазнало утисків з боку ЄС, яке через встановлення квот тяжіє до стримування 

вітчизняних підприємців, що в умовах розриву відносин з основним партнером та 

ринком збуту поступово перетворюється на стагнацію українського села. 

 

 

УДК 657 

Стельмашук І., ст. 2-го курсу  

Науковий керівник: викладач Грицюк І. С. 

ДНЗ Шацький лісовий колеж ім. В.В.Сулька  

 

СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ: 

ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Фінансовий контроль – це важлива функція управління фінансами.  

На сучасному етапі пріоритетне та основне місце серед органів, 

які здійснюють державний фінансовий контроль в Україні, займає Державна 

аудиторська служба України, яка створена відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 2015 року “Про утворення Державної 

аудиторської служби в Україні” та Положення про Державну аудиторську службу в 

Україні. 

Державна аудиторська служба покликана здійснювати внутрішній державний 

контроль за використанням коштів затвердженого бюджету, грошових потоків (у 

тому числі місцевих органів влади) і цільових фондів.  

Відповідно, роль Державної аудиторської служби на сучасному етапі значно 

зростає, оскільки реалізація державної політики у сфері державного фінансового 

контролю неможлива без участі професійно і компетентно підготовлених 

працівників. 

Для досягнення позитивних результатів ревізій і перевірок слід посилити 

взаємодію Державної аудиторської служби з податковими, фінансовими, право-

охоронними та іншими органами контролю. Тільки чітко організована система 

контролю за суб’єктами господарювання державного сектору економіки , іншими 

сферами суспільного життя дає змогу своєчасно виявити й усунути фактори, які 

створюють перепони для ефективного, законного, цільового, результативного 

використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших 

активів, досягнення економії бюджетних коштів та досягнення поставленої мети.  
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Добре організований контроль формує у працівників усіх ланок управління 

діловитість, компетентність і оперативність, що є важливим фактором вирішення 

завдань економічного і соціального розвитку. 

Отже, від правильного проведення контролю за раціональним та ефективним 

використанням державних фінансових ресурсів залежить зміцнення фінансового 

становища нашої держави, її економічне зростання, рівень життя кожного 

громадянина України. 
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ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПК 

 

 
УДК 371.2:339.138 

Уський Г., ст. 3-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: старший викладач Герман А. Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СИНХРОННА МАШИНА ЯК ЗАСІБ КОМПЕНСАЦІЇ  

РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ  
 

Синхронна машина відрізняється від асинхронної конструкцією ротора, який 

слугує постійним електромагнітом. Для цього необхідно на обмотку обертового 

ротора подати постійну напругу. Струм у роторі (струм збудження) створює 

постійне магнітне поле, ротор входить у синхронізм, тобто починає обертатися з 

частотою, що дорівнює частоті магнітного поля статора. Отож, синхронний двигун, 

що працює в режимі неробочого ходу, є генератором реактивної потужності. Q – 

синхронний компенсатор, який споживає з мережі активну потужність Р на 

механічні втрати за обертання ротора двигуна, на втрати в осерді й обмотці статора 

і в обмотці ротора від струму збудження. Для дослідження синхронного 

компенсатора використано програмне середовище Matlab Simulink (див. рис.). 

 
Рис. Схема для дослідження синхронного компенсатора. 

Отже, реактивна потужність Q = 3UIsinφ може регулюватися за допомогою 

струму збудження й обмежена величиною номінального струму статора. 
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УДК 371.2:339.138 

Устимук В., ст. 3-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: старший викладач Герман А. Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ  

 

Компенсація реактивної потужності є одним із найефективніших 

енергозберігаючих заходів, який дає змогу знизити втрати активної електроенергії 

за її передавання, розподілу та перетворення у трансформаторах мережі 

електропостачання промислових підприємств за рахунок зниження величини 

реактивної потужності, що передається через елементи електричної мережі. Як 

відомо, що більша реактивна потужність за постійної активної, то нижчий 

коефіцієнт потужності. Вибір обладнання компенсації залежить від типу 

підключеного до мережі силового обладнання. Компенсація може бути 

індивідуальною (місцевою) та централізованою (загальною). Засоби компенсації 

реактивної потужності поділяють на синхронні двигуни, синхронні компенсатори, 

конденсаторні установки.  

Заходи з компенсації реактивної потужності повинні упроваджуватися 

першими, і лише коли їх наслідки будуть недостатніми для досягнення необхідного 

ступеня компенсації, повинні розглядатися і впроваджуватися засоби і способи 

штучної компенсації. Засоби компенсації реактивної потужності, як правило, 

потребують додаткових затрат для їх впровадження та експлуатації. Згідно з 

проведеним аналізом найдієвішим і найефективнішим способом зниження 

споживаної з мережі реактивної потужності є застосування конденсаторних 

батарей. За рахунок приєднання до мережі компенсуючого пристрою зменшуються 

втрати потужності й напруги. На практиці коефіцієнт потужності після компенсації 

перебуває в межах 0,93 – 0,99. 

 

УДК 621.311.212 

Мулько О., ст. 4-го курсу факультету механіки та енергетики,  

Семенич І., ст. 3-го курсу ННІ заочної та післядипломної освіти 

Науковий керівник: к.т.н., в.о. доцента Бабич М.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД 

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

 

Гідротехнічні споруди – це інженерні споруди, що допомагають здійснювати 

певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для 

захисту від шкідливої дії води. До основних гідротехнічних споруд гідроелектро-

станції (ГЕС) відносять: водозабір, будівлю ГЕС, суміщену з водоскидом, греблю, 
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експлуатаційні водоскиди, рибозахисні водоспоруди, гідромеханічне та механічне 

обладнання тощо. 

Місце для розміщення водозабірної споруди обирають на увігнутому березі, 

де циркуляційні течії, які утворюються внаслідок викривлення русла, відносять 

донні наноси до протилежного берега.  

Водоприймач є основною складовою проточного тракту ГЕС і призначений 

для приймання води з водоймища. Він обладнаний аварійно-ремонтним і 

ремонтним затворами, а також сміттєзатримувальними решітками для забезпечення 

захисту від потрапляння сміття до проточної частини ГЕС.  

Гребля перегороджує русло річки, для піднесення рівня води перед нею з 

метою створення напору води для використання її енергії в  ГЕС (див. рис). 

 
 

 

УДК 628.14 

Самбір Б., ст. 4-го курсу факультету механіки та енергетики,  

Русин Ю., ст. 3-го курсу ННІ заочної та післядипломної освіти  

Науковий керівник: к.т.н., в.о. доцента Бабич М.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЧИСТКА ПІДЗЕМНИХ ВОД НА БАШТАХ-КОЛОНАХ  

З ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИМ ФІЛЬТРОМ 

 

Підземна вода зазвичай характеризується підвищеним вмістом іонів заліза, 

сірководню та вільного вуглекислого газу, і потребує очистки.  

На сьогодні однією з найперспективніших конструкцій є станції очистки води 

баштового типу, тобто такі, де безпосередньо всередині металевої водонапірної 

башти встановлено фільтр для очищення води з пінополістирольною засипкою. 

Схема такої станції наведена на рисунку. Установка діє так: вода від водозабірної 

Рис. Схема приплотинної ГЕС: 

РВБ, РНБ – рівень верхнього й 

нижнього б’єфів відповідно;  

H – напір ГЕС; 1 – гідро-турбіна; 

2 – генератор;  

3 – гребля. 

Висоту греблі визначають залежно від 

характеристик річки (витрати води, глибини, 

ширини тощо), з умовою як найменшого 

затоплення прибережних територій. На 

випадок нестачі води для потреб ГЕС 

збільшують висоту греблі для додаткового 

запасу води. 

Водоскид, який відводить воду від 

гідротурбіни в русло річки, виконують у 

природному ґрунті з таким розрахунком, щоб 

частина відсмоктувальної труби була завжди 

затоплена. Навколо цієї труби виконують 

бетонне (кам'яне) облицювання для 

запобігання розмиву каналу. 
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свердловини подається трубопроводом 1 на аератор вакуумно-ежекційного типу 2, 

де насичується киснем повітря, в результаті чого утворюються пластівці заліза, а 

також відбувається видалення з води розчинених газів. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 
Рис. Схема башти колони з пінополістирольною засипкою: 1 – трубопровід подачі води на 

очистку; 2 – аератор; 3 – повітрявідділювач; 4 – пінополістирольна засипка; 5 – трубопровід 

забору очищеної води; 6 – трубопровід для скиду промивної води;  

7 – утримувальна решітка, 8 – стовбур; 9 – бак. 

Після аерування вихідної води повітрям вода потрапляє до повітря-

відділювача 3. Виходячи з нижньої частини повітрявідділювача, вода профільтро-

вується через пінополістирольну засипку 4, де затримуються пластівці заліза. 

Засипка утримується в притопленому стані за допомогою утримувальної решітки 7. 

У процесі фільтрування під засипкою формується шар завислого осаду, в якому 

відбуваються контактна коагуляція та стиснене осідання, що сприяє покращанню 

процесу фільтрування. Очищена вода забирається в стовбурі 8 над решіткою 7 та в 

баці 9, звідки за допомогою трубопроводу 5 відводиться споживачу. 

 

 

УДК 631.353.6 

Краснюк А., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики  

Науковий керівник: к.т.н., в.о. доцента Здобицький А. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОТОРНИХ КОСАРОК 

 

Основними видами кормів в осінньо-зимовий (стійловий) період для 

сільськогосподарських тварин є корми рослинного походження. До них належать 

грубі, соковиті, зелені, концентровані корми та кормові відходи технічних 

виробництв. 
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У технологічному процесі заготівлі кормів із трав однією з основних є 

скошування рослинної маси на оптимальну висоту зріз відповідно до наявних 

агротехнічних вимог (у степовій зоні – 4,0 – 4,5 см, лісолучній і лісостеповій зонах 

– 5–6 см. Отаву осіннього укосу зрізати на висоту 6–7 см, а сіяні багаторічні трави 

– 7–9 см). 

Зрізання стебел відбувається за принципом безпідпірного зрізування за 

допомогою пластинчастих ножів, шарнірно закріплених на попарно-обертальних на 

зустріч один одному роторів із швидкістю 60 м/с. Ножі захоплюють зрізані стебла 

та виносять їх із зони зрізання, переміщуючи над ріжучим брусом. Траєкторії руху 

сусідніх роторів перекриваються, завдяки чому забезпечується необхідна якість 

виконання процесу. 

Більшість виробників випускають переважно косарки з двома–чотирма 

дисковими різальними апаратами, рідше – з одним–трьома та двома ножами, що 

розміщуються на роторі. Проте на сьогодні у виробництві вже є косарки з шести та 

навіть семи роторами. 

На основі проведеного порівняльного аналізу роботи роторних косарок із 

різною кількістю роторів встановлено, що сумарні втрати рослинної маси на стерні 

з 4-ма роторами не перевищують 2 %. Відповідно, за зменшення кількості роторів 

зростає їх діаметр, а за однакової їх ширини захвату втрати зростають утричі. Це 

вказує на меншу пристосованість роторів із більшими діаметрами до рельєфу поля. 

Результати дослідження вибору кількості роторів за однакової ширини 

захвату показали, що за енергетичними та якісними показникам роботи 

ефективнішими є косарки з меншим діаметром роторів у мажах від 0,4 до 0,6 м, 

порівняно з більшими від 0,7 до 0,8 м. 

Тому для підвищення ефективності роботи роторних косарок та 

обґрунтування параметрів дискових різальних апаратів (безпідпірного зрізування) 

необхідно дослідити вплив їх конструктивних, технологічних та режимних 

показників на якість виконаної роботи. 

 

 

УДК 629.1.04 

Гриців А., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Миронюк О.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ 

ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 

 

Дизельні палива, які застосовують під час експлуатації мобільних машин 

сільськогосподарського та іншого призначення, піддаються активному забруд-

ненню механічними домішками, водою, продуктами спрацювання та іншими 

компонентами. Забрудненість палива призводить до спрацювання паливної 

апаратури і зниження її ресурсу. 
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Традиційно очистка палива в паливних системах здійснюється за допомогою 

грубої очистки у гравітаційних відстійниках і тонкої очистки у фільтрах, 

обладнаних змінними пористими фільтроелементами поверхневого типу зі 

спеціальних видів паперу і картону. При цьому відсутній метод техніко-

економічного обґрунтування якості тонкої очистки палива за номінальною 

тонкістю очистки. 

Подальше удосконалення паливних систем машин у напрямі підвищення їх 

надійності за одночасного зниження затрат на очистку палива можливе розробкою 

комбінованої системи очистки палива, яка містить фільтр грубої очистки палива у 

вигляді корпуса із гравітаційною зоною і вбудованим фільтроелементом об’ємного 

типу з деформівного пористого матеріалу, а також фільтр тонкої очистки 

поверхневого або об’ємного фільтрування. Запропонований фільтроелемент 

матиме підвищений ресурс за рахунок керованої пористості фільтроматеріалу, що 

забезпечує процес фільтрування з поступовим закупорюванням пор. 

За такої схеми основний потік «бруду» проходить два ступеня фільтраційної 

очистки (грубу й тонку). За таких умов рівномірний (цілеспрямований) розподіл 

забруднень на двох ступенях дає змогу підвищити якість очистки з помірними 

затратами на фільтрування, а загалом – отримати певний техніко-економічний 

ефект із зниження сумарних затрат на фільтрування і змінні деталі паливної 

апаратури. 

Запропонована двоступінчаста комбінована очистка палива буде найдоціль-

нішою за дотримання двох умов: брудомісткість (об’єм вловлених забруднень 

палива), змінних фільтроелементів грубої й тонкої очистки; ресурс фільтро-

елементів повиненні бути однаковим або кратними. 

 

 

УДК 629.02 

Душко І., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Миронюк О.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДИЗЕЛЯ  

ЗА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

Чимало сучасних мобільних енергетичних засобів обладнується дизельними 

двигунами. Для забезпечення належної чистоти палива серійна паливна апаратура 

машин обладнується дво- чи триступінчастою очисткою за допомогою послідовно 

встановлених фільтрів грубої й тонкої очистки. Проте на практиці часто 

працездатність системи порушується через припинення циркуляції палива. 

Особливо це проявляється в умовах низьких температур навколишнього 

середовища.  

Процес спрацювання інтенсифікується у випадку експлуатації машин в 

умовах низьких температур навколишнього середовища. У таких умовах 

відбуваються парафінізація палива й утворення кристалів льоду, які блокують 
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пористу структуру фільтрів тонкої очистки. Таким чином захист паливної системи 

за допомогою серійних фільтрів є неефективним. 

Фахівці вважають, що вирішення проблеми можливе за рахунок заміни 

агрегатів паливної апаратури на інші, конструктивно відмінні від серійних, або 

модернізації наявних. Пропонуються найрізноманітніші технічні вирішення 

проблеми, проте широкого розповсюдження вони не отримали. 

Паливні системи повинні бути обладнані більш ефективними засобами 

фільтраційної очистки дизельного палива (підсистемою очистки палива) і 

додатковими засобами підігріву палива (підсистемою підігріву). Підсистема 

підігріву палива може виконувати функції як передпускової, так і підтримувальної: 

у випадку зниження температури середовища. 

Модернізована паливна система містить: паливний бак, попередній 

підігрівник, фільтр грубої очистки із вмонтованим нагрівальним елементом, 

паливопідкачувальний насос, фільтр тонкої очистки, паливний насос високого 

тиску. На сучасних машинах підігрівники відсутні, в результаті чого виникають 

проблеми під час експлуатації за низьких температур. 

Особливістю розглянутої системи є наявність у ній двох підсистем (очистки 

палива і його нагріву), які можуть розглядатися як підсистеми паливної системи. 

Найповніше уявлення про роботу підсистем може бути отримане з використанням 

для їх аналізу системного підходу. Одним із основних його положень є 

формулювання цілей створення систем та їх аналіз урахуванням впливу кожного з 

елементів, які утворюють систему. 

 

 

УДК 371.2:339.138 

Гуменюк А., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Мазур І.Б.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ЧИННИКИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ  

І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

У переробних підприємствах здійснюють технологічні процеси фасування, 

вивантаження, дозування, ремонту і обслуговування, транспортні операції, 

приймання, підготовку зерна до зберігання та переробки тощо. У цих процесах 

роль системи пожежної безпеки надзвичайно важлива, оскільки на кожному етапі 

потрібно контролювати й організовувати інформаційні потоки підсистем під час 

виконання різних робіт – інструктажі з пожежної безпеки та матеріальні потоки 

щодо забезпечення дотримання правил пожежної безпеки під час виконання робіт, 

забезпечення первинними засобами пожежогасіння, колективного та 

індивідуального захисту тощо. 

Особливістю функціонування підсистеми виконання робіт у переробних  

підприємствах є постійна і підвищена ймовірність виникнення пожежонебезпечних 
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ситуацій, оскільки тут виконують різноманітні роботи за допомогою ручного та 

електричного інструменту, роботи з відкритими джерелами вогню, роботи у 

вибухо- та пожежонебезпечних середовищах, що часто відбувається з підвищеною 

кількістю горючих і легкозаймистих речовин, змінною температурою, 

вибухонебезпечною кількістю пилу, що супроводжує процеси завантаження, 

фасування, переробки та транспортування, що є джерелами пожежонебезпечних 

ситуацій. Відповідно, технологічні процеси переробного виробництва, зокрема під 

час механізованих і ручних допоміжних ремонтно-обслуговчих процесів 

переробної галузі тощо, характеризуються низкою чинників пожежонебезпечного 

характеру (пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів), які 

можуть спричинити загоряння і відповідні небезпечні впливи на працівників. 

Загалом небезпечний виробничий чинник – це такий, дія якого на працівників у 

певних умовах призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров’я.   

Складні умови праці, їх залежність від природи суспільного ладу, 

матеріального рівня виробництва і природних особливостей є причиною того, що 

науковими дослідженнями і розробкою конкретних інженерних рішень з проблеми 

умов і безпеки праці, пожежної безпеки сьогодні зайняті спеціалісти різних галузей 

науки і практики. 

 

 

УДК 371.2:339.138 

Мицишин Н., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Городецький І.М.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРИЧИНИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ  

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ  

 

Досвід експлуатації обладнання переробних і харчових виробництв показав, 

що безпосередньо при обслуговуванні певних машин з різних причин виникає 

чимало небезпечних (аварійних і травмонебезпечних, пожежонебезпечних) 

ситуацій із наслідками у вигляді аварій і травм працівників, у т.ч. внаслідок пожеж. 

Характерним для пожеж є виникнення небезпечних факторів: високі температури, 

отруйні гази, предмети, що патрапляють у результаті порушення конструкцій 

будівель (споруд) тощо.  

У переробних підприємствах існують умови для виникнення всіх видів 

загоряння. За останні роки у загальній кількості пожеж питома вага тих, що 

виникли від несправності та неправильного застосування різного електричного 

обладнання, коливалася в межах 28-31 %, за виконання вогневих робіт та в інших 

випадках необережного застосування вогню – 18-22, неправильного застосування і 

експлуатації пічного опалення – 10-15, від несправності технологічного обладнання 

і неправильного його застосування – 7-11 %. 

Аналіз причин пожеж, що виникають у періоди інтенсивних робіт, показує, 

що найпоширенішими з них є недотримання вимог пожежної безпеки за 
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експлуатації техніки, куріння, порушення вимог пожежної безпеки під час 

застосування джерел відкритого вогню у процесі ремонту, внаслідок обриву і 

замикання провідників ліній електропередач тощо. Пожежі виникають від іскор, що 

вилітають із труб двигунів внутрішнього згоряння, а також за порушення, 

герметичності між вихлопним колектором і блоком двигуна, від несправної 

системи електрообладнання тощо. 

Основними причинами пожеж у переробних підприємствах є: застосування 

відкритого вогню, виникнення іскор електричного і механічного походження; 

виникнення вогню в місцях короткого замикання електричних провідників; дія 

сонячних променів (фокусування через посудини, заповнені рідинами); поява 

вогню від механічного перегрівання оброблюваних матеріалів; підвищена 

температура за адіабатичного стиснення (компресорні установки); джерела вогню, 

що виникають внаслідок вибухів, тощо.  

 

 

УДК 371.2:339.138 

Данилів А., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Березовецький А.П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ  

В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Управління охороною праці (СУОП) в умовах підприємства – це 

цілеспрямований вплив керівника на трудовий колектив з метою вирішення 

поставлених завдань. Системний підхід полягає в об'єднанні окремих розрізнених 

заходів у єдину систему цілеспрямованих дій. Управління можна визначити також 

як упорядкування системи, приведення її у відповідність до об'єктивних 

закономірностей. Створення СУОП здійснюється послідовним визначенням 

політики, зобов'язань керівництва, мети роботи, об'єкта та органів управління, 

завдань і заходів з охорони праці, функцій і методів управління, побудови 

організаційної структури управління, створенням системи мотивації, контролю 

обліку, аналізу, оцінки ризику, аудиту та моніторингу діяльності, технології 

управління, комп'ютеризації й комунікації системи складання організаційно-

методичної документації, впровадження, забезпечення функціонування системи і 

контролю ефективності СУОП з подальшим удосконаленням системи.    

Мета функціонування СУОП – здійснення державної політики з охорони 

праці запобігання нещасним випадкам, профзахворюванням через комплексне 

вирішення завдань роботи з охорони праці.  

Управління охороною праці на підприємстві здійснюють: загалом у 

підприємстві – директор і його заступники; у підрозділах – їх керівники. 

Нормативною базою СУОПР є Конституція України, закони «Про охорону 

праці», Кодекс законів про працю, постанови Верховної Ради, постанови Кабінету 

Міністрів України, Укази Президента, Національна програма поліпшення безпеки, 
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гігієни праці та виробничого середовища, Закони «Про охорону здоров'я», «Про 

пожежну безпеку» та ін. Дотримання вимог нормативно-правових актів про 

охорону праці здійснюється забезпеченням функціонування СУОПР, тобто плано-

мірним виконанням спеціальних і загальних функцій управління охороною праці. 

Реалізацію завдань охорони праці на підприємстві й у кожному структурному 

підрозділі здійснюють їх керівники через послідовне виконання основних функцій 

управління: 1) прогнозування і планування; 2) організація; 3) мотивація; 

4) контроль, облік і аналіз. 

 

 

УДК 371.2:339.138 

Кузь Р., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Городецький І.М.  

Львівський національний аграрний університет  

 

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І ОЦІНКА РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Для оцінки рівня небезпеки виробничих процесів (імовірності виникання 

пожежі, вибуху випарів паливно-мастильних матеріалів тощо) математичну 

обробку побудованої моделі починають з крайньої лівої гілки, події якої пронуме-

ровані знизу-вгору – починаючи з базових подій і закінчуючи головною. Значення 

ймовірностей базових подій отримують з виробництва. Для виконання 

математичних обчислень імовірностей випадкових подій застосовують формули 

Булевої алгебри. Нехай дві базові події з імовірностями Р1 і Р2 за допомогою 

оператора “І” входять у наступну третю подію Р3. Тоді ймовірність виникнення цієї 

події Р3 можна визначити за формулою: 

Р3 = Р1  Р2 

За допомогою оператора “І” три події з імовірностями Р1, Р2 і Р3 формують 

четверту випадкову подію Р4, імовірність становить: 

Р4 = Р1  Р2  Р3 

Дві базові події з імовірностями Р1 і Р2 за допомогою оператора “або” 

входять до третьої події. Тоді ймовірність Р3 буде:   

Р3 = Р1 + Р2 - Р1  Р2 

Оператор “або” об’єднує три базові події з ймовірностями Р1, Р2 і Р3, які за 

допомогою цього оператора входять у наступну подію з імовірністю Р4, яку можна 

визначити за формулою: 

Р4 = Р1 + Р2 + Р3  - Р1  Р2 - Р1  Р3 - Р2  Р3 + Р1  Р2  Р3 

Якщо в оператор “або” входять чотири і більше випадкових базових подій з 

відомими значеннями імовірностей, то для спрощення обчислень їх згруповують по 

дві або по три події, застосовуючи подані формули.  

Базові події за даними господарства становлять: Р1 = 0,25; Р2 = 0,06; Р3 = 0,4; 

Р5 = 0,2; Р6 = 0,5; Р9 = 0,3; Р10 = 0,05; Р12 = 0,3; Р13 = 0,4; Р15 = 0,2; Р16 = 0,5; 
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розраховані за формулами відповідно становлять: Р4 = 0,57; Р7 = 0,6; Р8 = 0,83; Р11 = 

0,24; Р14 = 0,58; Р17 = 0,6; Р19 = 0,03; Р20 = 0,097; Р21 = 0,3; Р22 = 0,05; Р23 = 0,0105. 

Отже, на робочому місці за наявності тих недоліків з охорони праці, які 

відображено в базових подіях на 100 таких місць, можна очікувати 1,05 травми.  

 

 

УДК 371.2:339.138  

Кушнір В., ст. 6-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Березовецький А.П. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розглянемо випадок, коли під час експлуатації машинобудівних 

енергетичних систем виникло іскріння електричних проводів. Для оцінки рівня 

небезпеки процесів математичну обробку побудованих моделей починають з 

крайньої лівої гілки, події якої пронумеровані знизу-вгору – починаючи з базових 

подій і закінчуючи головною. Імовірності базових подій отримують з виробництва. 

Для визначення ймовірності ми повинні встановити, наскільки відсотків від 

ідеального рівня здійснюється відповідний контроль на об’єкті. Якщо буде 

встановлено, що такий рівень контролю становить 50 чи 30%, то імовірність, 

відповідно, становитиме 0,5 і 0,3. За відсутності контролю ймовірність 

“нездійснення контролю” становитиме 1, якщо контроль ідеальний, то ймовірність 

дорівнює 0. Для конкретних умов виробничих об’єктів виконаємо обчислення на 

логіко-імітаційній моделі й одержимо рівняння, в яких наведено залежність 

імовірності виникнення головної події “травма” внаслідок різних обставин, від 

базових: 

Р23 (Х) = 0,0002х5 - 0,0014х4 + 0,0016х3 - 0,0007х2 + 0,00041х + 0,001. 

За х = 0; Р23 = 0,001, а за х = 1; Р23 = 0,0014.  

Із розрахунків бачимо, що в разі погіршення стану контролю з охорони праці 

(порівняно з наявним), можна очікувати підвищення ймовірності виникнення 

головної події майже в 1,5 раза, а за поліпшення стану контролю працівників, 

імовірність головної події істотно знизиться.  

Р23 (У) = 0,028у. 

За значень у = 0; Р23 = 0, у = 1; Р23 = 0,028. За відсутності відкритого вогню з 

цієї причини головна подія не відбудеться, а за у = 1; Р23 = 0,028 небезпека істотно 

зросте. 

Р23 (Z) = 0,01z + 0,012. 

За значень Z = 0 Р23 = 0,012, а за Z = 1 Р23 = 0,022. За несправної вентиляції чи 

аспірації (Z = 1) ймовірність виникання головної події зростає удвічі порівняно з 

наявним станом. Основна подія (пожежа, травма) на робочому місці під час 

виконання робіт за наявності тих недоліків з охорони праці, які відображено в 

базових подіях на 100 таких місць, можна очікувати 0,04 травми.  
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УДК 658.631.3 

Жолобак Ю., ст. 5-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Тимочко В. О.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 

ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ 

ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ З ВИРОБНИЦТВА  

ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Процес виробництва плодово-ягідної продукції, зокрема збирання, 

характеризується високою трудомісткістю. Тому, плануючи портфель проектів з 

виробництва плодово-ягідної продукції, необхідно врахувати трудомісткість робіт 

та забезпечити рівномірну календарну потребу трудових ресурсів. Обґрунтування 

методичних підстав управління календарною інтенсивністю використання 

трудових ресурсів під час планування портфеля проектів з виробництва плодово-

ягідної продукції.  

Для обґрунтування раціонального портфеля проектів розроблено відповідну 

методику, що складається з п’яти етапів: 1) аналіз чинних технологій виробництва 

плодової продукції; 2) формування бази даних технологій виробництва плодової 

продукції; 3) попереднє формування портфеля проектів культур та сортів; 

4) розрахунок та аналіз календарної потреби трудових ресурсів для цього портфеля 

проектів і коректування вихідних даних щодо обсягів виробництва різних культур; 

5) перевірка виконання поставленої мети і формування остаточного портфеля.  

Враховуючи істотну трудомісткість розрахунків для обґрунтування портфеля 

проектів плодово-ягідного підприємства, ми розробили інформаційно-аналітичну 

модель обґрунтування портфеля проектів плодово-ягідного підприємства. Для її 

створення використано програмне середовище MC EXCEL. Для спрощення 

перенесення даних та розрахунків використано мову програмування Visual Basic, а 

саме спрощену її реалізацію Visual Basic for Applications, яка вбудована в лінійку 

продуктів Microsoft Office. 

Отже, розроблена інформаційно-аналітична модель дає змогу підвищити 

ефективність використання виробничо-технічних ресурсів за рахунок управління 

портфелем проектів плодово-ягідного підприємства на фазі його планування. 

Обґрунтована структура портфеля проектів плодово-ягідного підприємства, яка дає 

змогу досягнути рівномірної календарної інтенсивності використання технічних та 

трудових ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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УДК 658.631.3 

Дутка А., ст. 2-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., асистент Сидорчук Л.Л.  

Львівський національний аграрний університет  

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Розвиток систем централізованого збирання ранніх зернових культур є 

стратегічним завданням державної технічної політики, оскільки в такому разі 

можна забезпечити збирання вирощеного урожаю цих культур з мінімальними 

капітальними вкладеннями. З цією метою реалізують проекти щодо створення 

відповідних виробничих систем. Відсутність наукових засад управління такими 

проектами є однією з головних причин їх недостатньої ефективності.  

Ідентифікація конфігурації проектів систем централізованого збирання 

ранніх зернових культур дає змогу принципово окреслити головні їх складові – 

комбайновий парк, автомобільний парк, ланка технічного обслуговування, ланка 

побутового обслуговування виконавців. Окрім того, важливою складовою конфігу-

рації є сезонна виробнича програма збирання ранніх зернових культур. 

Ефективність такого проекту залежить від правильності узгодження параметрів 

збирально-транспортного комплексу з характеристиками сезонної виробничої 

програми.  

Етап узгодження конфігурації реалізується як у поточних (тактичних) 

проектах, так і у проектах поповнення комбайнового та автомобільного парків 

обслуговувальних систем. Підставою для обґрунтування рішень щодо узгодження 

конфігурації проектів систем централізованого збирання ранніх зернових культур є 

результати прогнозування ефективності функціонування відповідних віртуальних 

систем. Таке прогнозування можливе на основі моделювання цих систем. За 

допомогою моделювання розкривається системна дія головних груп чинників 

ефективності проектів: 1) предметної; 2) організаційної; 3) технологічної; 

4) технічної; 5) організаційної. Імовірний характер предметної та агрокліматичної 

груп чинників є головною підставою для використання методу статистичного 

імітаційного моделювання функціонування складових віртуальних систем. 

Результати узгодження конфігурації проектів систем централізованого 

збирання ранніх зернових культур – основа їх ефективності. 
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УЗГОДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ  

ЗАГОТІВЛІ МОЛОКА НА ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО  

РАЙОНУ ІЗ ВИРОБНИЧИМИ УМОВАМИ 

 

Аналіз чинних методів, моделей і методик обґрунтування параметрів систем 

свідчить про те, що їх використання у проектах систем централізованої заготівлі 

молока (СЦЗМ) неможливе через неадекватне відображення ними особливостей 

цих систем. Системний розгляд заготівлі молока дав змогу проаналізувати процеси 

заготівлі молока та виокремити складові цієї системи, на підставі чого виявлено 

системні взаємозв’язки між такими складовими. 

Запропонований алгоритм узгодження параметрів СЦЗМ від господарств 

населення із виробничими умовами дає змогу врахувати реакції на зміни 

виробничих умов та внесення змін до параметрів системи заготівлі молока.  

Виробничими експериментами на прикладі ТзОВ «Хмільницький завод 

сухого знежиреного молока «Молочний Візит»» встановлено характеристики 

виробничих умов, які уможливлюють побудову матриці початкових даних про 

територіальне розташування заготівельних пунктів, відстані між ними та обсяги 

добового й річного надходження молока, що є основою імітаційного моделювання 

процесу заготівлі продукції. 

На підставі чисельного методу для заданих умов встановлено, що параметри 

системи заготівлі молока передбачають розташування у п’яти населених пунктах 

23 од. ПЗПО марки МП-1000, 2 – марки МП-1500, 3 – марки МП-2000. Для 

звезення молока від господарств його виробників до ПЗПО слід залучити 19 

автомобілів Dadi NEW Smoothing із збором молока у бідони, а для транспортування 

молока від ПЗПО до МПП 3 – автоцистерни Hyundai HD-78+Г6-ОТА-3,0.  

У виробничих умовах Хмільницього району Вінницької області із 

використання визначеного раціонального варіанта СЦЗМ можна заготовляти 

молоко із питомими витратами коштів у розмірі 2,37 грн/л. і порівняно із 

нераціональним варіантом можна отримати економічний ефект у розмірі  

136 грн на 1 т. заготовленого молока. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 

 

Підвищення ефективності пожежної безпеки сільських поселень України 

досягається завдяки удосконаленню систем пожежогасіння сільських поселень 

адміністративних областей. Для цього слід визначати пріоритетні структурні 

перетворення та місця дислокації додаткових пожежно-рятувальних формувань. 

Наявніі методи та моделі визначення місця дислокації пожежно-рятувальних 

формувань не враховують мінливих характеристик проектного середовища, або ж є 

досить трудомісткими. Для врахування мінливих характеристик проектного 

середовища та виконання пришвидшеного визначення пріоритетних структурних 

перетворень пожежно-рятувальних формувань слід розробляти відповідні науково-

методичні засади. 

Виконані на прикладі Львівської області дослідження характеристик 

проектного середовища дали змогу визначити за розробленим алгоритмом 

пріоритетні структурні перетворення, які мають здійснюватися стосовно 

елементарних систем-продуктів, сформованих на базі пожежно-рятувальних 

формувань м. Самбора та Миколаєва. 

На основі моделювання функціонування двох віртуальних елементарних 

систем-продуктів (для Миколаєва і Самбора) обґрунтовано ефективне місце 

розташування додаткового пожежно-рятувального формування та встановлено 

умовний сумарний  рівень пожежної небезпеки за відповідних змін.  

Доведено, що для території зони дії Миколаївського пожежно-рятувального 

формування ефективним місцем розташування додаткового пожежно-рятувального 

формування є с. Рудники, а для території зони дії Самбірського пожежно-

рятувального формування – с. Садковичі. За таких перетворень елементарних 

систем-продуктів зменшення умовного сумарного рівня пожежної небезпеки 

становить: для Миколаєва – (441810 - 295017) = 146793 осіб·км; для Самбора – 

(513859 - 391537) = 122322 осіб·км. 

Очікувані середні річні втрати від пожеж зменшаться для Миколаївського 

пожежно-рятувального формування на ΔZ = 36320 грн. 
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ЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ 

 

У технологічній системі збирання озимого ріпаку виконується два 

механізованих технологічних процеси із передзбирального обприскування 

стеблостою склеювачами та комбайнового збирання насіння культури.  

Загальновідомо, що агрометеорологічні умови позначаються на темпах росту 

та розвитку сільськогосподарських культур (предметно-біологічній складовій), а 

також впливають на якісний стан їх стеблостою, за якого виконання механізованих 

технологічних процесів на полі можливе, або ж ні. За таких умов для отримання 

високих урожаїв культурних рослин необхідно узгоджувати відповідні механі-

зовані технологічні процеси із біологічними процесами їх росту та розвитку, а 

також сезонними закономірностями зміни агрометеорологічних умов. Врахування 

цих особливостей дасть змогу об’єктивно оцінити технічне оснащення, що вико-

ристовується для виконання зазначених механізованих технологічних процесів.  

Аналізуючи особливості біологічних процесів достигання врожаю озимого 

ріпаку, виокремлено предметно-біологічні та агрометеорологічно зумовлені події, 

що об’єктивно формують часові обмеження на виконання: 

- передзбирального обприскування стеблостою озимого ріпаку склеювачами: 

1) поява жовто-зелених стручків у стеблостої; 2) час початку непогожих проміжків 

та призупинення механізованих процесів передзбирального обприскування; 3) час 

початку погожих проміжків та відновлення роботи техніки на полі; 4) час настання 

технологічної стиглості насіння і початку процесів його комбайнового збирання; 

- комбайнового збирання насіння озимого ріпаку (із ріпаковими столами): 

1) час настання технологічної стиглості насіння культури; 2) час початку 

непогожих проміжків та призупинення процесів комбайнового збирання насіння; 

3) час початку погожих проміжків та відновлення роботи комбайнів; 4) час початку 

достигання суміжної культури (озимої пшениці). 

Розкриття причин виникнення цих подій та формалізація їх закономірностей 

відіграють важливу роль у розробці статистичної імітаційної моделі цієї 

технологічної системи. Це дає змогу виконати комп’ютерні експерименти та 

оцінити ефективність відповідного технічного оснащення. 
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТНИХ УМОВ ПРОЕКТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Кожна робота проектів вирощування сільськогосподарських культур 

зумовлена потребою якісного перетворення предмета праці.  

Якісний стан сільськогосподарської культури на полі визначається 

фенологічною фазою її розвитку, яка триває впродовж певного календарного 

періоду. Як відомо, спільною ознакою культурних рослин є їх потреба в основних 

факторах росту і розвитку, що визначають життєдіяльність рослинного організму 

та його продуктивність, а саме: у світлі, теплі, воді, повітрі й мінеральному 

живленні.  

Процес гартування озимих культур відбувається за інших температурних 

умов весняного періоду. Їх висівають з урахуванням потреби забезпечення 

відповідності між розвитком природних (метеорологічних) процесів весняного 

періоду та продуктивним ростом і розвитком озимих рослин. Встановлено, що 

природно зумовлені терміни відновлення весняної вегетації озимих культур і 

терміни початку сівби ярих зернових культур у весняний період змінюються в 

певних часових межах, які зумовлені стохастичною дією агрометеорологічних умов 

окремих років.  

Отже, внаслідок стохастичності природно зумовлених термінів початку сівби 

та залежно від своєчасності виконання механізованих процесів у весняний період 

(обробітку ґрунту та сівби) вегетаційний процес зернових культур відбувається в 

різних умовах, що безпосередньо впливає на тривалість періоду їх вегетації  яt 
 , 

який у неявному вигляді відображається залежністю: 

     , ,яс о фя
t f Б Р



 ,  

де 
яс

  – календарні терміни сівби культури, діб; Бо – біологічні особливості 

росту та розвитку рослини; Рф – рівень забезпечення рослини факторами 

життєдіяльності впродовж вегетаційного періоду. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОГЕННИХ ЛАМП, ПРЕДСТАВЛЕНИХ  

НА РИНКУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

Освітлення становить велику частку загального споживання електроенергії, 

тому вимоги до сучасних джерел світла з погляду їх економічності високі. 

Термографічне порівняння роботи різноманітних джерел світла свідчить, що 

звичайна лампа розжарювання 95% електроенергії перетворює в тепло, і тільки  5% 

– у світло. Для підвищення світловіддачі лампи заповнюють інертним газом – 

сумішшю азоту й аргону або криптону. Іноді в інертний газ додають галогени 

(галогенні лампи). Додавання галогенів (найчастіше йоду або брому) забезпечує 

уповільнене випаровування тіла розжарювання. Галогенні лампи мають більшу 

світловіддачу і тривалий термін експлуатації порівняно з вакуумними лампами 

розжарювання, отже, є дешевим їх замінником. Однак український ринок 

наповнений лампами низької якості. Тому ми вирішили експериментально 

дослідити характеристики доступних нам на західному ринку України галогенних 

ламп. 

Провівши експерименти, ми отримали показники активної потужності за 

роботи на номінальній напрузі 220 В (див. табл.). 

Таблиця 

Порівняння вказаної та повної потужності 

Виробник 

Подана 

потужність, 

watt 

Розрахована 

потужність, 

watt 

Різниця між фактичною і 

задекларованою потужністю, 

 % 

Delux 35 33,044 -5,91938022 

Delux 50 47,85 -4,493207941 

Lightferon 20 28,71 +30,33786137 

Lightferon 35 39,05 +10,37131882 

Lightferon 50 38,06 -31,37151865 

 

Ці дані свідчать про те, що галогенні лампи «Delux» відповідають 

параметрам, заявленим виробником (у межах 6 %). Натомість лампи «Lightferon» 

мають відхилення понад 30 %. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ 

 

Удосконалення наявних виробничих процесів сучасних підприємств 

агропромислового комплексу спрямоване не лише на підвищення економічних 

показників, а й на покращання якості готової продукції. На сьогодні одним із 

основних показників якості продукції є його екологічність. Так звані екологічно 

чисті продукти захопили весь сучасний ринок. Для отримання такої продукції 

потрібно забезпечити дотримання екологічних норм не лише на етапі виробництва, 

а й під час упакування, зберігання та транспортування. Отже, захист навколиш-

нього середовища та ефективне використання виробничих ресурсів – найважливіші 

наукові завдання. 

Одним із найуживаніших природних ресурсів є вода. Загальне споживання 

прісних вод з року в рік зростає в усіх регіонах світу. Якщо на початку минулого 

століття людство споживало 400 км3води на рік, то нині щорічний обсяг 

водоспоживання – 4000 км3. Тому раціональне використання водних ресурсів як 

ніколи актуальне.  

Електрохімічна активація є одним із сучасних напрямів розвитку екологічно 

безпечних технологій, який впродовж останніх десятиріч успішно впроваджують у 

різноманітних галузях виробництва. Електрохімічно активовані розчини широко 

використовують в агропромисловому комплексі, зокрема у вигляді дезінфектантів, 

мийних засобів та стимуляторів росту. Але потенціал технології електрохімічної 

активації поширюється не лише на водопідготовку, а й на водоочисні процеси, 

особливо за незначих обсягів водоспоживання, що особливо актуально для потреб 

АПК. 

Електрохімічна активація – це технологія отримання активованих водних 

розчинів під впливом електричного поля. Активовані розчини можуть 

використовуватися в різних сферах життєдіяльності людини, але тільки доти, доки 

вони зберігають підвищену активність. 

Отже, очищення води методом електрохімічної активації є ефективним та 

доцільним технологічним рішенням. Проте комплексний підхід до очищення 

стічних та природних вод повинен ґрунтуватися на поєднанні різних методів 

очищення, спрямованих на усунення забруднень різного походження. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЛІНІЇ 10 КВ 

 

Електрична енергія – єдиний вид продукції, для переміщення якого від місць 

виробництва до місць споживання не використовують інших ресурсів. Зниження 

втрат електроенергії в електричних мережах до економічно обґрунтованого рівня – 

одне з важливих напрямів енергозбереження. 

Зростання втрат енергії в електричних мережах визначене дією цілком 

об'єктивних закономірностей у розвитку всієї енергетики загалом. Основними з них 

є: тенденція до концентрації виробництва електроенергії на великих електро-

станціях; безперервне зростання навантажень електричних мереж, пов'язане з 

природним зростанням навантажень споживачів і відставанням темпів приросту 

пропускної спроможності мережі від темпів приросту споживання електроенергії й 

генеруючих потужностей. 

У зв'язку з розвитком ринкових відносин у країні значущість проблеми втрат 

електроенергії істотно зросла. Розробку методів розрахунку, аналізу втрат 

електроенергії та вибору економічно обґрунтованих заходів щодо їх зниження 

здійснюють у ВНДЕ вже понад 30 років. Значні резерви економії енергетичних 

ресурсів наявні в електромережах. У нашій країні втрати в електричних мережах 

сягають 12-14 %, а за іншими статистичними даними – до 18 %. Передусім це 

зумовлено відсутністю систем обліку, що дає змогу використовувати її майже без 

обмежень, застарілим обладнанням електромереж, крадіжками обладнання. 

Проведені оцінкові розрахунки вказують, що найефективнішими заходами є 

технічні заходи з компенсації реактивної потужності. Питоме зниження втрат під 

час встановлення БСК у мережах споживачів, що отримують живлення від 

трансформаторів 220/6-10 кВ, складає 70 тис. кВт. г на рік на 1 Мвар реактивної 

потужності батареї; від трансформаторів 110/6-10 кВ – 200 тис. кВт. г на рік; від 

трансформаторів 35/6-10 кВ – 300 тис. кВт. г на рік. Отже, вживання комплексних 

заходів – ефективний спосіб зниження втрат електроенергії в системах 

електропостачання промислових підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ 

 

Безперебійне забезпечення енергією передбачає наявність джерела живлення. 

Вибір таких джерел визначається призначенням, споживаною потужністю, 

наявністю або відсутністю мережі електропостачання, географічним положенням 

споживача і допустимими витратами. 

Важливою складовою електроенергетичної системи є трансформа-торні 

підстанції, до складу яких входять розподільні пристрої. Для захисту обладнання та 

керування режимами роботи використовують вимикачі.  

Передусім потрібно знати, що вимикач – це комутаційний апарат, 

призначений для ввімкнення і вимкнення електричного кола в різних режимах: 

тривале навантаження, перевантаження, коротке замикання, холостий хід, 

несинхронна робота. Отже, він повинен бути якісним для запобігання аварій і 

матеріальних втрат. 

Основними конструктивними частинами вимикача є: корпус, ізоляційна 

конструкція, привідний механізм, струмопровідні частини, контактна система 

(рухомі та нерухомі контакти) з дугогасним пристроєм або, за рідкісним винятком, 

без такого (вимикач з відкритою дугою). 

У вакуумних вимикачах контактна система поміщена в камеру з високим 

вакуумом, приблизно 10-4 Па.  

Таблиця 

Характеристики масляного і вакуумного вимикачів 

Показник 

Тип 

Масляний вимикач  

ВМГ 10/630 

Вакуумний вимикач 

ВБЕ10/20 

Номінальна напруга, кВт 10 10 

Номінальна робоча напруга,кВт 12 12 

Номінальний струм, А 630 630-1600 

Струм відключення, кА 20 20 

Частота струму, Гц 50 50 

Маса вимикача, кг 140 86 

Час відключення, с 0,1-,012 0,02-0,03 

 

Результати проведених досліджень показують переваги вакуумного вимикача 

над масляним. Електрична міцність вакууму значно вища. 

 

 

 



360 

 

УДК 621.313:63(075.8) 

Мельник П., магістр факультету механіки та енергетики 

Наукові керівники: к.т.н., доцент Гречин Д.П., старший викладач Дробот І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД  

ЛІСОРОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ РАМИ 

 

Система електропривода подачі лісорозпилювальної рами на базі системи 

генератор-двигун має низку вагомих недоліків: система доволі інерційна; крім двох 

необхідних двигунів (основного та двигуна подачі) наявні дві додаткові машини 

(генератор та двигун, який приводить у рух генератор), що збільшує встановлену 

потужність; через наявність додаткових машин збільшуються втрати енергії; через 

подвійне перетворення енергії знижений коефіцієнт корисної дії. 

Із погляду сучасного стану в електроприводі ця система потребує 

реконструкції з підвищенням динамічних властивостей та економічності. 

Ми проаналізували можливі варіанти електропривода подачі: система 

генератор-двигун (існуюча); тиристорний перетворювач, двигун постійного струму; 

імпульсне регулювання двигуна постійного струму; частотно-регульований привід 

перетворювач частоти-асинхронний двигун. 

Усі запропоновані системи мають однаковий діапазон регулювання 

швидкості. Система електропривода перетворювач частоти – асинхронний двигун 

(ПЧ-АД) – містить основні переваги системи тиристорний перетворювач – двигун 

постійного струму. У виборі типу електропривода перевагу варто віддавати 

системам електропривода змінного струму, оскільки: електроенергія виробляється 

й передається споживачам переважно на змінному струмі; електродвигуни 

постійного струму за габаритами, масою і вартістю у 1,5-2,5 раза перевищують 

двигуни змінного струму тієї самої потужності й частоти обертання; надійність 

ДПС через наявність колекторно-щіткового вузла значно нижча, ніж у двигунів 

змінного струму; момент інерції ДПС у 1,5-1,7 раза вище, ніж у АД з 

короткозамкненим ротором, що зумовлює висощу швидкодію систем привода 

змінного струму; енергетичні показники і регулювальні властивості систем 

змінного струму з частотними перетворювачами не гірше, ніж у приводів 

постійного струму; вартість статичних перетворювачів для ДПС приблизно 

дорівнює вартості перетворювачів для приводів змінного струму, а система 

генератор-двигун постійного струму за масою і вартістю в 1,5-2,0 раза перевищує 

масу і вартість перетворювачів тієї самої потужності, причому ККД системи Г-Д на 

10-20% нижче. 
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Один із найбільших споживачів води – агропромисловий комплекс, зокрема 

виробництво й переробка сільськогосподарської продукції, а також соціально-

побутовий сектор. На тваринницьких і птахівничих фермах та комплексах вода 

витрачається на виробничо-технічні потреби (напування тварин і птиці, 

приготування кормів, миття обладнання, прибирання приміщень, миття тварин 

тощо), опалення, виробничо-господарські, гігієнічні та харчові потреби 

обслуговуючого персоналу і протипожежні заходи.  

Водопостачання споживачів АПК здійснюється за різними технологічними 

схемами, які класифікують за такими параметрами: 

- спосіб водозабору: з відкритих водоймищ, шахтних колодязів, 

артезіанських свердловин; 

- спосіб подачі води споживачам: із безпосередньою подачею води у 

водопровідну мережу, водонапірну башту;  

- спосіб розподілу води: системи з автонапувалками різних типів, системи з 

проточною водою. 

Споживання води в часі змінне, тому виникає потреба регулювання 

продуктивності помп. Основні способи регулювання:  

1) зміна кількості працюючих насосних агрегатів за паралельної їх роботи, 

застосовують на насосних станціях, де кількість насосних агрегатів більше ніж два; 

2) дроселювання (зміна положення засувки на трубопроводі), застосовують, 

коли треба обмежити подачу насоса з технологічних причин; 

3) регулювання зміною частоти обертання електродвигуна, зниження 

витрателектроенергії. 

Перший спосіб – один із найпростіших та економічних, як за капітальними 

вкладеннями, так і за екплуатаційними витратами. Але в нашому випадку виникає 

питання частих прямих пусків асинхронного двигуна.  

На нашу думку, системи електропривода з пристроями плавного пуску для 

насосних установок забезпечують високу ефективність, тому доцільні для 

використання. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Математичне моделювання є одним із основних сучасних методів 

дослідження. Загалом під моделюванням розуміють процес дослідження реальної 

системи, який охоплює побудову моделі, її дослідження та перенесення одержаних 

результатів на досліджувану систему. Модель можна визначити як об’єкт, що в 

деяких аспектах збігається з прототипом і є засобом опису, пояснення або 

прогнозування його поведінки. Під математичною моделлю реальної системи 

(процесу) розуміють сукупність співвідношень (формул, рівнянь, нерівностей, 

логічних умов, операторів тощо), які визначають характеристики станів системи 

залежно від її параметрів, зовнішніх умов (вхідних сигналів, впливів), початкових 

умов та часу. Загалом, за визначенням В. М. Глушкова, математична модель – це 

множина символічних математичних об’єктів і співвідношень між ними. За 

М. М. Амосовим, математична модель – це система, що відображає іншу систему. 

Типовими завданнями моделювання можуть бути пошук оптимальних чи 

наближених до оптимальних рішень; визначення властивостей системи; 

встановлення взаємозв’язків між її елементами або характеристиками, а також між 

характеристиками системи та зовнішнього середовища тощо. Складні системи 

можна охарактеризувати функціями, які вони виконують (процесами, які 

відбуваються в них), структурою, а також поведінкою в часі. 

Комп'ютерне моделювання є одним із сучасних методів дослідження 

електротехнічних явищ. Це моделювання ґрунтується на рівняннях, що описують 

процеси фізичної процеси. Сучасний персональний комп'ютер дає змогу за кілька 

секунд вирішити складну систему рівнянь, побудувати графік досліджуваної 

залежності, промоделювати складний експеримент. Впровадження в дослідницький 

процес комп'ютерної техніки дозволяє істотно змінити методику вивчення деяких 

питань електроенергетики, пов'язаних із здійсненням громіздких та дорогих 

експериментів. Замість цього ми проводимо обчислювальні процедури, будуємо 

графіки і отримуємо наочне представлення результатів вирішення задачі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ  

В ПОЄДНАННІ З ДАВАЧАМИ РУХУ 

 

Останнім часом питання енергозбереження та підвищення енерго- і 

ресурсоефективності в усіх сферах життєдіяльності підіймають на різних рівнях. 

Особливе значення приділяють заходам, спрямованим на підвищення 

енергоефективності будівель. 

Одним із напрямів, який сприяє економії електроенергії в місцях загального 

користування, є встановлення давачів руху, які відповідають за автоматичний 

запуск освітлення і економлять до 70% електроенергії.  

Практика свідчить, що для освітлення місць загального користування 

використовують електролампочки потужністю від 60 до 100 Вт. У зимовий період 

вони світять понад 18 год на добу. Тривала робота джерела світла із вольфрамовою 

ниткою розжарювання, а також багаторазове їх вмикання і вимикання за 

використання датчиків руху, призводить до перегорання вольфрамової спіралі та 

виходу з ладу електролампочки, що спричинює низку незручностей для мешканців. 

Тому пропонується встановлювати світлодіодні лампочки(СВД), які не мають цих 

недоліків. 

Таблиця 

Характеристики світлодіодних ламп і ламп розжарювання(ЛР)  

Світлотехнічний показник 

Тип лампи 

Світлодіодна лампа 8 

Вт 

Лампа розжарювання 60 

Bт 

Потужність лампи, Вт 8 60 

Напруга живлення, В 12, 110, 220 220 

Колірна температура, К 2000-11000 2700 

Світловий потік, лм 680-920 710 

Світлова ефективність, лм/Вт 85-110 12 

Температура корпуса, °С Не вище 45 200 

Температура експлуатації, °С Від -30 до +40 Від -30 до +40 

Ресурс роботи, год. 50000-100000 1000-3000 

Гарантійний термін, міс. 18 - 

 

Дані, наведені в таблиці, показують, що СВД у поєднанні з давачем руху 

може працювати довго і стабільно, економлячи електроенергію. 

 

 



364 

 

УДК 621.35/36 

Коленда Т., магістрант факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., в.о. доцента Хімка С. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

 

Важливою складовою енергозбереження в Україні є впровадження 

ефективних рішень в енергетичному секторі за споживання електроенергії для 

систем енергозабезпечення. На опалення, освітлення та охолодження будівель 

витрачають близько третини первинних енергоресурсів, що споживають у світі. 

Тому й питання ефективного використання енергії в будівлях  дуже актуальне. 

Перспективним напрямом економії електроенергії загального користування у 

сфері ЖКГ для освітлення сходових майданчиків і входів у під’їзди можуть бути 

світлодіодні лампи (LED-лампи). Це енергозберігаючі світлотехнічні вироби, які 

працюють на основі світлодіодів (LED) підвищеної яскравості. Головним 

елементом кожного світлодіода є штучний напівпровідниковий кристал, який 

перетворює електричний струм у світло. У світлодіодах велика частина 

електроенергії перетворюється у світловий потік. 

Таблиця 

Споживання електроенергії зовнішнього освітлення СВД та ЛР  

 

Етап 

Кількість спожитої 

електричної енергії 

Економія електроенергії 
(вартість 1 кВт електроенергії 

1,9 грн) 

ЛР, 60 Вт СВД, 7 Вт кВт  грн.* 

I, кВт  147614,4  17164,4  130450  263436,76 

II, кВт  88021,9 10235,1 77786,8  157086,37 

III, кВт  50298,2  5848,6  44449,6  89763,74 

IV, кВт  58362,4  6786,3  51576,1  104154,83 

Разом  344296,9  40034,5  304262,4  614441,70 

Дані, наведені в таблиці, показують, що для зовнішнього освітлення 

застосування світлодіодних світильників дасть змогу забезпечити надійне і 

своєчасне освітлення входів, під’їздів і зовнішніх площадок, і зекономити 

304262,4 кВт електроенергії. Отже, економія електроенергії загального зовнішнього 

освітлення – актуальна проблема, одним із напрямів якої є застосування 

світлодіодних енергоощадних ламп і засобів їх вмикання за потреби. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ  

СИТУАЦІЙ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  

 

Дослідження причин та обставин отримання виробничих травм показує, що 

нещасний випадок може трапитися в будь-який момент часу, проте за природою 

свого походження нещасні випадки мають детермінований (закономірний) 

характер, що підтверджується повторюваністю їх обставин та причин.  

У результаті досліджень нещасних випадків, які сталися з трактористами-

машиністами агропромислового виробництва під час експлуатації МТА, 

встановлено, що зародження й розвиток аварій і травм серед зазначеної категорії 

працівників, а також настання інших небажаних подій, відбувається за 

специфічними закономірностями, в основу яких покладено причинно-наслідковий  

зв’язок, який характеризується логічним поєднанням або перетином випадкових 

подій, що виникають із різною частотою на різних стадіях перебігу 

травмонебезпечних процесів. Моделювання за методом «дерева відмов» 

передбачає врахування різних чинників щодо надійності машин, професійних і 

психофізіологічних рис людини-оператора та стану виробничого довкілля, що 

формують первинні (базові) події, з подальшим переходом їх у проміжні події, які 

у свою чергу за певних обставин формують головну подію-наслідок.   

Побудова «дерева відмов» починається з визначення небажаної події, яку під 

час виконання подальших логічних операцій, уведенням логічних операторів, 

розкладають на відповідні складові події, які її формують. У зображеннях процесів 

формування, виникнення аварій та виробничих травм усі випадкові події (явища), 

що утворюють конкретну аварійну або травмонебезпечну ситуацію, пов'язані між 

собою причинно-наслідковими зв'язками. У них є початкові, проміжні та кінцеві 

події. Початкові події (небезпечні умови, небезпечні дії) виявляють у процесі 

обстеження об'єктів виробництва, а проміжні та кінцеві входять до схеми на основі 

логічного аналізу можливих варіантів перебігу подій. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СЕЗОННОЇ ПРОГРАМИ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ 

РОСЛИН ОБПРИСКУВАННЯМ ДЛЯ ЗАДАНОГО ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИРОДНО-ВИРОБНИЧИХ УМОВ 

 

Для ефективного виробництва рослинницької продукції слід розробляти та 

реалізовувати проекти механізованого хімічного захисту рослин (МХЗР). Щоб 

своєчасно й у повному обсязі виконати роботи із МХЗР, необхідно мати відповідну 

базу даних та знань для планування їх сезонної програми. Планування сезонної 

програми МХЗР повинно базуватися на імітаційному моделюванні виконання 

робіт. З огляду на це, інженерна задача, яка стосується обґрунтування сезонної 

програми централізованого хімічного захисту рослин,  актуальна. 

Запропонований метод обґрунтування сезонної програми централізованого 

хімічного захисту рослин за заданого технічного забезпечення передбачає 

прогнозування потоку замовлень на виконання робіт завдяки статистичному 

імітаційному моделюванню відповідних робіт. Для заданих природно-виробничих 

умов господарств Буського району Львівської області здійснено прогнозування 

попиту на виконання робіт із механізованого хімічного захисту рослин 

обприскуванням. Встановлено, що зі зростанням сезонної планової площі із 

сільськогосподарськими культурами, на яких потрібно виконувати роботи із МХЗР, 

пропорційно зростає прогнозований обсяг потреби в цих роботах. На підставі 

імітаційного моделювання виконання механізованого хімічного захисту рослин 

обприскуванням обґрунтовано системні функціональні показники використання 

технічного оснащення. Встановлено, що сумарна витрата ресурсів на виконання 

робіт із МХЗР залежить від сезонної планової площі, сумарна ресурсів на 

виконання робіт із МХЗР зі збільшенням сезонної їх планової площі зростає.  

На основі виконаних досліджень встановлено, що для умов 

сільськогосподарських підприємств Буського району Львівської області під час 

централізованого МХЗР для агрегату ЮМЗ-8040.2+ОПШ-15-01 сезонну програму 

слід планувати на 385 га, що дасть змогу знизити собівартість виконання цих робіт. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПУСТИМОГО ЗУСИЛЛЯ  

ПІД ЧАС МОНТАЖУ ПІДШИПНИКІВ 

 

На сьогодні важко собі уявити сучасні машини без підшипників кочення, 

зокрема без кульових підшипників, найпоширеніших в автомобілях, тракторах та в 

інших машинах аграрного виробництва. У більшості випадків вузли з 

підшипниками визначають міжремонтний ресурс машин. Слід також відзначити, 

що підшипники особливо іноземного виробництва, сьогодні досить дорогі. 

Експериментальні дослідження процесів демонтажу підшипників ми 

проводили з використанням гідравлічного преса ОР-14575 зі спеціально 

виготовленим штоком, оснащеним тензометричним давачем. Для визначення 

величини натягу і зусилля, за якого відбувається заклинювання підшипників, 

використовували взірці валів різних розмірів (із кроком зміни діаметра 0,01мм 

спеціальні конусні калібри). Під час дослідження фіксували зусилля, яке 

передається штоком, і величину переміщення підшипника конусним калібром. При 

цьому постійно здійснювали контроль легкості обертання зовнішнього кільця 

підшипника до появи ознак заклинювання. Після цього підшипник розбирали, 

руйнуючи сепаратор, і в подальших дослідженнях використовували лише 

внутрішні кільця підшипника. Під час проведення досліджень, крім силових 

параметрів, фіксували величину переміщення кільця конусною оправкою та зміну 

геометричних параметрів кільця (його зовнішній діаметр і ширину).  

На підставі проведених досліджень встановлено, що під час монтажу нових 

підшипників не можна збільшувати зусилля більше ніж на 24% від розрахункового, 

оскільки це призведе до заклинювання підшипника. Під час монтажу підшипників, 

що були в експлуатації, заклинювання може бути в разі створювання значно 

більшого натягу, однак за зусилля, більшого в 1,9 раза від номінального, може 

відбутися руйнування кільця.  
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СТРІЧКОВИЙ СЕПАРАТОР 

 

Очищення зерна перед подрібненням на борошномельних і перед лущенням 

на круп'яних заводах зумовлює якість готової продукції. Наявне обладнання для 
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сепарації зерна і продуктів його переробки за експлуатаційними параметрами: 

(продуктивність, якість розділення, надійність) – не відповідає вимогам 

промисловості. Тому для підвищення ефективності процесу сепарації насіннєвих 

сумішей пропонується застосовувати обладнання, що дає змогу розділяти суміш 

якісніше й отримувати насіння необхідної якості за один прохід через машину. 

Запропонована конструкція (див. рис.) простіша за конструктивним 

виконанням порівняно з іншими машинами такого типу, більше ресурсоощадна та 

суттєво підвищує ефективність виконання технологічного процесу. 

Запропонована конструкція стрічкового сепаратора дає змогу якісніше 

розділяти суміш за рахунок можливості вславлювати необхідний кут нахилу рами 

із барабанами і стрічкою одночасно у двох взаємно-перпендикулярних площинах, а 

вібрація робочої верхні забезпечує рівномірне розподілення суміші поверхнею і 

попереднє її розділення. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ  

ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОНОСІЯ 

 

Проектування систем теплопостачання з метою застосування автоматичного 

якісного і гідравлічно-кількісного регулювання теплового процесу залежно від 

різних температурних режимів теплоспоживання, а отже, і різної температури 

повітря у приміщенні, спричинене необхідністю енергозбереження, що збільшує як 

Рис. Загальний вигляд удосконаленого сепаратора: 

1 – рама; 2 – вал з дебелансами; 3 – електродвигун постійного струму; 4, 5 – ведучий і 

ведений барабани; 6 – механізм зміни повздовжнього кута нахилу; 7 – механізм зміни 

поперечного кута; 8 – пружні опори. 
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капітальні, так i експлуатаційні витрати, але з урахуванням високої ціни на 

енергоносії приводить до значної економії та незначного терміну окупності систем.  

Визначене завдання можна вирішити, якщо конструкція системи буде 

пристосована до проведення місцевого та індивідуального регулювання 

температури й кількості теплоносія, починаючи з уведення його в будинок. 

Автоматичне регулювання параметрів теплоносія, як правило, здійснюють за 

допомогою індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Схема і обладнання ІТП 

залежать від виду й параметрів теплоносія і призначення установки.  

Автоматизація опалювальних абонентних уводів забезпечує значну економію 

теплоти внаслідок ліквідації перегрівів опалювальних приміщень в осінній і 

весняний періоди. Завдяки автоматизації річна витрата теплоти на опалення 

знижується на 5–10%.  

У результаті економії теплоти початкові витрати на автоматизацію 

опалювальних уводів окуповуються за 2–4 роки. Постійна температура води, що 

надходить у місцеву систему гарячого водопостачання, підтримується за 

допомогою регуляторів температури. води. Як імпульс використовують 

температуру води, що надходить у місцеву систему гарячого водопостачання. У 

закритих системах теплопостачання постійну температуру води підтримують за 

рахунок зміни витрати мережевої води через підігрівач. У відкритих системах – за 

рахунок зміни витрати води, що надходить із подавальної лінії мережі у змішувач. 

Отже, у виборі обладнання ІТП для різних систем теплопостачання необхідно 

обґрунтувати параметри та підібрати регулюючі клапани, а також регулятори 

прямої дії, змішувальну помпу та інше обладнання для ІТП. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНОГО СЕПАРУВАННЯ  

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

На сьогодні перед промисловістю й наукою ставиться питання про створення 

ефективного високопродуктивного обладнання для переробки як продукції АПК, 

так і інших галузей промисловості, які б задовольняли нові вимоги технологічного 

процесу та були енергозберігаючими й компактними.  

Основним напрямом створення техніки в галузях промисловості, дотичних до 

сільського господарства, є істотне збільшення частки потоково-механізованих і 

автоматизованих ліній, агрегатів та автоматів для виконання технологічного 

процесу виробництва будь-якої продукції. 

Основним завданням машинобудування під час виробництва машин для 

переробки, зокрема зернових культур, є забезпечення високої продуктивності 

обладнання для їх прийому, сушіння, очистки, сепарування, зберігання та інших 
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операцій. Однією з важливих таких операцій є сепарація сипких матеріалів та 

переміщення їх між технологічним обладнанням. Метою наших досліджень є 

оптимізація параметрів роботи вібраційних сепараторів, у яких робочий процес 

здійснюється під час транспортування сипких вантажів. 

На рівномірність роботи і продуктивність сепаратора впливають декілька 

факторів. Залежно від характеристик роботи приводу, матеріалу, що подається на 

решета, можна отримати різноманітний характер залежності продуктивності та 

рівномірності роботи сепаратора. У визначенні оптимальних параметрів і режимів 

роботи вібросепаратора використовували методику оптимального планування 

екстремального експерименту. 

Дослідженнями встановлено, що на продуктивність та якість роботи 

вібросепаратора впливають: амплітуда коливань, геометричні параметри сит і 

кількість подачі зернової маси на сита. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ 

 

Останнім часом у розвинутих країнах світу питанню використання енергії 

біомаси приділяють чимало уваги, зокрема брикетуванню, або пелетуванню 

відходів рослинного походження, непридатних для використання як кормів, а 

також біомаси рослин енергетичних культур. 

Для оцінки реологічних властивостей соломи ми запропонували методику 

експериментальних досліджень, яка передбачає такі етапи: визначення фракційного 

складу матеріалу; визначення вологості матеріалу; пресування у пресформі; 

витримка зразка протягом часу  під тиском p; вимірювання геометричних розмірів 

отриманих зразків; зважування отриманих зразків; обробка отриманих даних 

(див. рис.). 

Виконана енергетична оцінка модернізації обладнання для виробництва 

паливних брикетів показала, що коефіцієнт енергоефективності виробництва 

паливних брикетів унаслідок модернізації преса зріс із 2,67 до 3,04, тобто на 13,9%. 
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Рис. Принципова електрична схема запропонованого електронного блока керування 

дозуючим пристроєм шнекового прес-екструдера УБТ-350 для брикетування 

соломи. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 – резистори; Т1 – узгоджувальний 

трансформатор LM-NP-1001-B1; VD1,VD2,VD3,VD4 – напів-провідникові 

випрямні діоди 1N4148; С1 – згладжувальний конденсатор; TDA-2030 – 

операційний підсилювач. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК 
 

Використання інформаційних технологій суттєво покращує систему 

інформатизації АПК. Вони забезпечують підвищення врожайності, реалізацію за 

вигідною ціною виробленої продукції, автоматизацію обробки документів, 

зростання доходу та зайнятості сільського населення, комунікацій. Організаційно-

економічний механізм інформаційного забезпечення АПК складається із системи 

поєднання технічних компонентів, що визначають порядок і зміст процесу 

подальшої роботи.  

Основними проблемами інформаційного забезпечення АПК на сьогодні в 

Україні є: 

- застарілі технології збору, систематизації інформації;  

- обмеженість технічних можливостей доступу до національних та світових 

інформаційних ресурсів;  

- нестача комплексних інформаційних ресурсів ринкового призначення та 

відсутність оновлення механізмів;  

- відсутність механізмів зворотного зв’язку з центральних органами 

державної влади;  
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- недостатня співпраця з міжнародними організаціями; обмежені фінансові 

ресурси;  

створення на базі інформаційнх центрів автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи моніторингу виконання показників соціально-економічного 

розвитку аграрного сектору. 

Створення і застосовування інформаційних технологій в аграрному секторі – 

надзвичайно важливі, адже використання досягнень нових інформаційних 

технологій та систем інформаційного забезпечення є необхідними умовами і 

складовими успіху будь-якого сільськогосподарського підприємства.  

 

 

УДК 631.353.6 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОМОГЕНІЗАТОРІВ 

КЛАПАННОГО ТИПУ 

 

Гомогенізатори клапанного типу слугують для обробки молока і вершків з 

метою запобігання їх розшаровуванню під час зберігання.  

Залежність дисперсності від швидкості пояснює зв'язок, встановлений 

практикою між ефектом гомогенізації й тиском, оскільки для будь-яких умов 

швидкість визначається тиском гомогенізації. Це дає змогу побудувати для будь-

якого гомогенізатора залежність дисперсності емульсії, що гомогенізується, від 

перепаду тиску р, яка дійсна для інших гомогенізаторів того ж типу за умови роботи 

на продукті з тими самими властивостями. 

Від тиску гомогенізації залежить дисперсність натурального молока за 

температури гомогенізації 60°С. Середній діаметр жирових кульок (dcp) швидко 

зменшується за підвищення тиску 

до 12–14 МПа.  

В інтервалі 14–20 МПа 

середній діаметр зменшу-ється 

повільніше, за тиску вище ніж 20 

МПа дисперсність майже не 

поліпшується. Це цілком 

з’ясовано з погляду гідравлічних 

передумов процесу. Після перене-

сення залежності dcp = f(р) на 

логарифмічну сітку можна 

отримати емпіричну формулу, 

дійсну для звичайних умов гомогенізації цілісного молока за температури 60°С і для 

діапазону тиску 3–20 МПа: 
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dср = 
p

8,3
, мкм 

де Δр – перепад тиску в гомогенізаторі, МПа. 

За формулою можна визначити тиск гомогенізації для отримання заданого 

ступеня дисперсності молока, що гомогенізується. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСТОСУВАННЯ  

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Сьогодні в Україні більшість будинків не відповідає новим нормативам за 

опором теплопередачі R (м2°С/Вт), а менший опір їх огороджувальних елементів 

зумовлює більшу потребу енергії на відновлення втраченого тепла. Нові нормативи 

вимагають збільшення опору теплопередачі в декілька разів для нового 

будівництва та у реконструкції житлових і громадських будівель.  

Утеплення зовнішніх стін будинків можна здійснювати за двома різними 

технологіями: напилення утеплювача на поверхні стін із використанням 

піноутворювальних складників; облицювання стін плитними полімерними або 

мінеральними утеплювачами. 

Незалежно від прийнятої технології робіт з утеплення утеплювальний шар 

повинен бути надійно захищений від усіх видів природнокліматичних та 

екстремальних (вогневих) дій. 

Як захисний зовнішній шар використовують різні види штукатурки, які 

наносять на полімерну, скловолокнисту або металеву сітки. Товщину шару 

штукатурки приймають: при застосуванні мінеральних утеплювачів, що не горять, 

– не менше ніж 15 мм; за полімерних утеплювачів, що важкозгоряють або 

згоряють, - не менше за 30 мм. 

Отже, аналіз теплотехнічних характеристик зовнішніх огороджень будівель і 

споруд визначає шляхи підвищення термічних опорів наявних огороджувальних 

конструкцій за проведення реконструкції будинків та модернізації систем 

опалення. 
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ  

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  

 

Виконавши обчислення на логіко-імітаційні моделі, що характеризує 

травмування працівника під час роботи на точильному верстаті, у конкретних 

умовах проведення робіт, одержимо рівняння, в яких наведена залежність 

ймовірності виникнення головної події «удар працюючого уламком круга» від 

базових подій: 

Р18 = 0,00046Х + 0,00014;                                         (1) 

Аналізуючи рівняння, бачимо, що за істотного покращання контролю з 

охорони праці (Х = 0, Р18 = 0,00014) можна знизити ймовірність головної події 

більше, ніж у 3 рази, а якщо такий контроль погіршиться і його ймовірність буде 

наближатися до 1 (Х = 1, Р18 = 0,0006), то ймовірність виникнення головної події, 

відповідно, збільшиться у 2,1 раза.  

Аналогічно визначимо вплив професійного рівня працівників (Y), за 

розрахунками (за умови Y = 0, Р18 = 0,00029, за Y = 1, Р18 = 0,0004)  

Р18 = 0,00006Y2  + 0,00005Y + 0,00029.                           (2) 

Із розрахунків бачимо, що за погіршення стану професійного рівня 

працівників можна очікувати підвищення ймовірності виникнення головної події 

майже в 1,5 раза, а за поліпшення професійного рівня працівників, імовірність 

головної події знизиться. 

Визначимо вплив розміру зазору між підручником і кругом на ймовірність 

виникання головної події моделі. Для цього подію 5 позначимо через Z. Після 

виконання обчислень отримаємо рівняння:  

Р18 = 0,00155Z.                                                (3) 

За Z = 0, Р18 = 0. Тобто за мінімальних значень зазору з цієї причини головна 

подія не відбудеться, а за Z = 1, Р18 = 0,00155 – небезпека істотно зросте. 

Математична обробка побудованих логічних моделей травмонебезпечних ситуацій 

показала, що можна знизити кількісні та якісні показники виробничих травм, якщо 

працівників і осіб, які відповідають за стан безпеки на підприємстві, навчити 

своєчасно виявляти небезпеки, аналізувати і вживати термінових заходів для їх 

усунення. Потребують удосконалення не тільки система навчання з охорони праці, 

а й система контролю, управління безпекою на підприємстві, безпекою 

технологічних операцій та під час роботи з машинами й іншим устаткуванням.  
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DRUKOWANIE 3D 

 

Wprowadzenie/Introduction: Drukarka 3D to urządzenie odwzorowujące 

trójwymiarowy model w rzeczywistej przestrzeni. Możliwe jest to dzięki kształtowaniu 

warstwa po warstwie materiału (plastik/płyn/proszek), który stopniowo buduje zadany 

obiekt. Istnieje wiele praktycznych realizacji powyższej definicji. Najważniejsze z nich to 

technologie FDM – osadzanie topionego materiału, SLA – stereo litografia oraz SLS – 

selektywne spiekanie laserowe. 

Nowoczesne technologie i tendencje ich rozwoju/ Modern technologies and the 

tendencies of their development: W chwili obecnej można wydrukować nie tylko jedzenie 

za pomocą hydrkoloidowych drukarek, ale także i protezy dla ludzi i zwierząt przy użyciu 

obrazów powstałych z rezonans magnetycznego, bądź tomografii komputerowej. Bardzo 

pożyteczne okazują się modele narządów wydrukowanych za pomocą drukarek 3D w 

edukacji studentów wydziałów medycznych, a także uczestników studiów 

specjalizacyjnych takich jak ortopedia, w których niezmiernie istotnym elementem jest 

wykorzystanie modeli kości. Na chwilę obecną możliwe jest odtworzenie serca za 

pomocą drukarek 3D jednak nie możliwe jest zastąpienie tego narządu. Jednak ciągle 

trwają badania nad stworzeniem sztucznych narządów, które funkcjonowałyby w taki 

sam sposób lub nawet lepszy niż organy, byłby to ogromny przełom nie tylko w 

transplantologii. W chwili obecnej używa się implantów, które zastępują tkanki twarde 

takie jak kości, jednak wciąż  czekamy na postępy w medycynie umożliwiające 

stworzenie tkanek miękkich. Największym ograniczeniem jest użycie żywych komórek 

na implancie, które byłyby zaopatrywane w tlen i substancje odżywcze. Wymaga to 

stworzenia swoistej sieci z mikrokanałami umożliwiającej penetrację naczyń 

krwionośnych. 

Wnioski/Conclusions: Drukowanie trójwymiarowe jest tanią metodą pozyskiwania 
sztucznej  brakującej części ciała lub narządu. Dzięki zastosowaniu metody drukowania 

trójwymiarowego możliwa jest zmiana implantów u rosnących dzieci lub zwierząt nie 

wymagająca dużych nakładów finansowych. 

Słowa kluczowe/Key words: Drukarka trójwymiarowa, 3D printing, medycyna, 

nowoczesne technologie. 
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УДК 631.868 

Токмина А., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Сиротюк С.В. 
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ВИКОРИСТАННЯ LabVIEW ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

РЕЖИМІВ РОБОТИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРИСТРОЇВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ  

ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ ПАНЕЛІ 

 

Для зручності аналізу параметрів струму, напруги фотоелектричних панелей, 

а токож рівня їх освітленості та температури навколишнього середовища, 

необхідною умовою є виведення всіх контрольованих даних на ПК з можливістю 

подальшого їх запису, збереження, передачі та обробки. Для цього, а також з метою 

закріплення знань, отриманих під час вивчення таких дисциплін як «Контрольно-

вимірювальні прилади», «Віртуальні вимірювальні і управляючі системи», було 

використано програмне середовище LabVIEW фірми National Instruments. Вікно 

фронтальної панелі програми LabVIEW показано на рис. 1. Вікно панелі блок-

діаграм з програмним кодом – на рис. 2. 

 

Рис. 1. Вікно фронтальної панелі LabVIEW                  Рис. 2. Вікно панелі блок-діаграм  

 

Застосування такого програмного забезпечення дає змогу отримувати в 

режимі «online» інформацію про рівень напруги та струму фотопанелей, ступінь їх 

освітлення та температуру навколишнього середовища. Уся отримана інформація 

формується в базу даних та записується на ПК. Це дає змогу в подальшому 

аналізувати роботу фотопанелей та пристроїв з підвищення ефективності роботи 

фотоелектричної установки. У нічний час, коли надходження енергії на фотопанелі 

відсутнє, запис даних припиняється. Це було реалізовано для автоматичного 

відсіювання інформації в нічний час. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПОДРІБНЮВАЧА ЯБЛУК 

 

Для подрібнення плодів перед відтисканням з них соку застосовують різки, 

терки та подрібнювачі, які можуть бути виконані у вигляді окремих машин або 

входити до складу переробних агрегатів. За конструкцією різального апарата їх 

поділяють на дискові, барабанні та відцентрові. За розташуванням ножів – на 

вертикальні й горизонтальні.  

Для подрібнення сировини перед відтисканням соку також використовують 

дробарки різних конструкцій. Розрізняють дробарки для грубого подрібнення – до 

розміру частинок у кілька міліметрів або сантиметрів, та тонкого подрібнення – до 

розміру в мікро й міліметрах. 

Під час розробки подрібнювача фруктів ми послуговувалися на матеріали 

щодо підготовки сировини до відтискання соку. Однак для забезпечення 

максимально можливої продуктивності проектованої машини ми пропонуємо 

розробити структурну схему подрібнювача. 

Для подрібнення яблук пропонуємо дисковий подрібнювач. 

Привід подрібнювача складається з електродвигуна та клинопасової передачі. 

Основними параметрами його роботи є частота обертання вала подрібнювача n 

(об/хв.) та потужність на валу P (кВт). Бункер характеризується об’ємом V (м3). 

Матеріал, який надходить із нього до різального апарата, характеризується 

щільністю γ (кг/м3), коефіцієнтом тертя f, опором різанню k (Н) та діаметром яблук 

d (мм). На виході з вивантажувального вікна контролюється якість подрібнення 

(крупність подрібнення δп). Для досягнення необхідної крупності подрібнення 

передбачається регулювання різального апарата зміною вильоту ножів відносно 

диска h (мм). 

 

 

УДК 621.878 
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Львівський національний аграрний університет 

 

РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ВАКУУМНОГО НАСОСА ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

 

За ізотермічного процесу розширення, відповідно до закону Бойля-Маріотта 

Vh  ph  = Va  pa , маємо: 

vaah ppVV  ,                                        (1) 
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де Va і Vh – об’єми повітря, відповідно при атмосферному pa тиску та тиску ph, що 

відповідає розрідженню у вакуумній системі h, м3. 

Тиск, що відповідає розрідженню h, можна виразити: 

hpp ah  ,                                            (2) 

тоді                                              hppVV aaah  ,                                            (3) 

тобто об’єм, що займає повітря за тиску ph, буде більшим за об’єм при 

атмосферному тиску pa. Оскільки місткість камер і трубок доїльного апарата 

незмінна, за зниження тиску необхідно відкачати об’єм повітря за один цикл: 

ahц VVV  .                                                  (4) 

Цей об’єм необхідно привести до нормальних умов (атмосферного тиску). 

Відповідно до закону Бойля-Маріотта, маємо: 

ahцпрц ppVV .
.                                             (5) 

Якщо в рівняння (5) підставити значення Vц із (3) і (2), то одержимо:  
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.           (6)  

За частоти пульсацій ν витрати повітря доїльним апаратом визначаються 

залежністю: 

aaпрц phVVQ  .
.                                      (7) 

Із рівняння (7) при розрідженні h = 48 кПа з камер змінного тиску необхідно 

відкачати близько половини повітря, яке в них є. Об’єм камер двотактного апарата 

становить 0,85 л (дм3). 

Тоді витрати за один цикл становлять 0,425 л. Під час роботи двох апаратів і 

за частоти пульсацій 1 с-1 витрати повітря відповідно до виразу (7) становлять 

0,85 л/с. 

У зв’язку з недосконалістю апаратів (витоком повітря за переміщення 

клапанів) витрата повітря перевищує теоретичне значення на 35%. Крім того, 

необхідно враховувати негерметичність системи доїльної установки. 
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ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПНЕВМОЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ПУЛЬСАТОРА ДОЇЛЬНОГО АПАРАТА 

 

Якщо розглядати пульсатор у динаміці, то доцільно його роботу розбити на 

складові, що взаємодіють відповідним чином між собою та характеризуються 

конкретними характеристиками. На основі функціональної схеми та проведеного 
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огляду побудуємо структурну схему, що поєднує механічні, пневматичні та 

електричні ланки пульсатора (див. рис.). 

 
Рис. Структурна схема пульсатора в передавальних функціях: передавальні функції:  – 

мембрани,  – клапанів  ,  – керуючої камери IV,  – електромагнітного 

клапана,  – камери, створеної об’ємом робочої камери, вакуумних шлангів, між-

стінних камер доїльних стаканів;  – вакуумметричний тиск на виході з електромагніту; 

 – вакуумметричний тиск, вхідний параметр керуючої камери;  – тиск в керую-

чій камері пульсатора;  – вакуумметричний тиск у робочій камері пульсатора;  

– вакуумметричний тиск у міжстінній камері доїльного стакана;  – напруга живлення 

електромагніту 

Оскільки мембрана пульсатора є підсилювальною ланкою, то її передавальна 

функція буде визначатися так:  

 ,     (1) 

де р – оператор Лапласа;  – коефіцієнт підсилення.  

Система клапанів із діаметрами  жорстко з’єднана між собою та 

мембраною штоком. Зміна вихідної величини відносно вхідної залежатиме від 

площ клапанів, а отже, від їхніх діаметрів, що властиво пропорційній ланці. 

 

 

УДК 339.138 
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ПРИСТРІЙ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ПРЯМОГО ПЕРЕЗАЛУЖЕННЯ ПАСОВИЩ 

 

Для проведення досліджень прямого перезалуження пасовищ було 

розроблено та виготовлено експериментальну установку для просторового 

тензометрування робочих органів (див. рис.). Установка складається зі саней 1, на 

рамі яких встановлено шарнірно-паралелограмний механізм 2, що забезпечує 

переміщення рухомої ланки механізму в горизонтальній площині. Ця ланка 

з'єднана з рамою саней через тензоланку 8, за допомогою якої вимірюється 

горизонтальна складова тягового опору робочого органу 6. До рухомої ланки 
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механізму 2 прикріплена нерухома ланка шарнірно-паралелограмного механізму 3, 

рухома ланка 4 якого переміщується у вертикальній площині. До цієї ланки 

кріпиться плита 5, на якій монтуються різні робочі органи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Універсальна установка для просторового тензометрування робочих органів:  

1 – сани; 2 – рухома ланка; 3 – паралелограмний механізм; 

4 – рухома ланка; 5 – плита; 6 – робочий орган; 7 – тензоланка. 

 

Для проведення досліджень було виготовлено дев’ять плоских ножів з 

однаковим кутом заточки α (150), розрахунковою глибиною H (10 см), кутом 

нахилу на поверхні ґрунту β0 (900) і шириною ножа внизу l0 (40 мм), товщина 

верхнього шару дернини, який розрізається з підпором Н0 (30, 50, 70 мм), товщина 

ножа d (2,6; 4,7; 5,5 мм), тип леза – опукле, пряме і вигнуте. 

Експериментальні дослідження проводили за технологічних швидкостей 0,8; 

1,4; 1,9; 2,1 м/с і глибин різання 6, 8 і 10 см. Тензоланка, під’єднана до ПК, дала 

змогу заміряти опір кожного ножа. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНОГОГО  

СОРТУВАННЯ ПЛОДІВ 

 

Для поліпшення основного показника роботи сортувальної лінії – точності 

сортування плодів – необхідне вдосконалення технологічного процесу. Передусім, 

на нашу думку, вимагає вдосконалення процес переміщення плодів у рухомому 

потоці рідини.  

Збільшити довжину траєкторії спливання можливо через підвищення рівня 

води в гідролотку. Ми пропонуємо виконати дно гідролотка профільним так, щоб 

зменшити поперечний перетин потоків води на виході з лотка й добитися 
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збільшення загального рівня води без переходу до турбулентного режиму руху. На 

рисунку наведена схема пристрою запропонованої конструкції.  

Як видно з поданої схеми, для підвищення рівня рідини в лотку з метою 

видовження траєкторій руху плодів дно лотка 1 виконане профільним. Для 

зниження швидкості занурення плодів у рідину встановлено гасник швидкості 6. 

Далі плоди потрапляють у зону дії щілинного штовхальника 3, який сприяє 

глибшому зануренню плодів і повному виділенню зрілих плодів і вищої швидкості 

випливання зелених плодів. Отже, для поліпшення основного показника роботи 

сортувальної лінії – точності сортування плодів – необхідне вдосконалення 

технологічного процесу виконанням дна гідролотка профільним так, щоб зменшити 

поперечний перетин потоків води на виході із лотка і добитися збільшення 

загального рівня води без переходу до турбулентного режиму її руху, що 

забезпечить збільшення довжини трак-торії спливання плодів і приведе до 

збільшення точності сортування. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  

АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНА КТА-18  
 

З метою зменшення витрат на експлуатацію автомобільного крана КТА-28 

було запропоновано використовувати комбіновану схему приводу гідронасосів, а 

саме встановленням додаткового енергретичного засобу у вигляді електричного 

асинхронного двигуна АИР 180М2. Схеми підключення такого вдосконалення в 

гідравлічну систему показано 

на рис. 1, 2. 
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Опора 1 Опора 2 Блокування ресор Опора 3 Опора 4
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Рис. 2. Гідравлічна схема автомобільного крана КТА-28 

У відкритій двохнасосній гідравлічній схемі джерелом робочого тиску є два 

аксіально-поршневих насоса НА1 і НА2 типу 3103-112-04 відповідно. 

Насос НА1 – основний, встановлений на автокрані із заводу і працює від 

двигуна внутрішнього згоряння. Насос НА2 ми встановили після вдосконалення, і 

працює він від електричного двигуна. Перемиканням двохпозиційного крана Р2 

робоча рідина  подається до гідророзподільника Р1 і Р4 для приводу гідроциліндрів 

Ц1-Ц8 виносних опор і гідроциліндрів Ц9, Ц10 механізму блокування підвіски 

шасі, або через обертове з'єднання СВ до гідророзподільника Р9 для приводу 

гідроциліндра Ц19 механізму підйому стріли, гідромотора Д1 механізму повороту і 

гідроциліндрів Ц11, Ц12 телескопа стріли. Потім через обертове з'єднання 

подається до гідромоторів головної і допоміжної лебідок. 

 

 

УДК 621.878.2 

Гуменюк Р., магістрант факультету механіки та енергетики 

Наукові керівники: к.т.н., доцент Шолудько Я.В., к.т.н., доцент Шолудько В.П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  

СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 

Теплопостачання сільського господарства має характерні особливості; йому 

притаманні відокремленість та різноманітність споживачів теплоти, нерівномірний 

характер теплових навантажень. Тому в одних сферах сільськогосподарського 

виробництва та побуту передбачено децентралізоване, а в інших – централізоване 

теплопостачання.  

Централізоване теплопостачання є потенційно енергоефективним і 

рентабельним методом розповсюдження тепла й гарячої води; протягом останніх 
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десятиріч їх широко використовували у країнах Центральної та Східної Європи й 

СНД. На Заході використання систем централізованого теплопостачання, особливо 

комбінованого виробництва тепла та енергії, швидко зростає.  

На жаль, переважно через нестачу належного утримання та капітального 

ремонту за останні роки цій галузі народного господарства України на нинішньому 

етапі притаманні високий рівень неефективності, а також технологічних втрат під 

час поширення тепла. Стан теплових мереж України можна охарактеризувати як 

незадовільний. Їм притаманні високі втрати: від 8 до 25% залежно від довжини 

мережі. Перехід до сучасних методів прокладки та ізоляції труб може допомогти 

зберегти до 22% паливних ресурсів, і, відповідно, істотно скоротити викиди 

парникових газів.  

Основними факторами ефективності мережі передачі тепла є ізоляція 

трубопроводів та проектування мережі. Для старіших систем, що вимагають 

підвищення їхньої ефективності, переважно необхідно зосередитися на 

теплоізоляції. Найскладнішим завданням у будь-якій країні є створення такої 

системи організації теплопостачання, яка б надавала споживачеві стимулів 

збереження теплової енергії.  

Підвищення ефективності систем централізованого теплопостачання на 

етапах виробництва, постачання та споживання тепла призведе до значної економії 

енергоресурсів і водночас до суттєвого скорочення викидів парникових газів. 

Перешкоди на шляху до підвищення ефективності галузі можна усунути за 

допомогою підвищення обізнаності громадськості з проблемою, здійснення 

стратегічних та організаційних реформ. 

 

 

УДК 621.878.2 

Ростоцький В., магістрант факультету механіки та енергетики  

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гошко З.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДИСКОВОГО ТИПУ 

 

Дискатори – це окрема група ґрунтообробних машин, в яких дискові робочі 

органи мають можливість зміни кутів постановки в усіх трьох площинах. Це 

конструктивне рішення надає машинам низку переваг, які не можуть бути 

реалізовані в інших машинах, у тому числі  дискового типу.  

Аналізом відомих конструктивних рішень машин, в основі яких закладено  

робочі органи дискового типу, встановлено, що практично всі параметри таких 

машин відпрацьовували експериментально й вони мають обмежену аналітичну 

основу. Причиною тому є складність аналізу та опису руху ґрунтового шару, як 

робочою поверхнею, так і після сходження з неї, а без цього створити повноцінну 

математичну модель неможливо. 

Дисковий плуг із розташуванням дисків за класичною схемою полицевого 

плуга має переваги порівняно з дискатором за використання на глибинах 
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обробітку 15 см та більше. Проте невирішеною є проблема стабілізації його ходу 

за кількості дисків більше за три.  

Оглядом аналітичних та експериментальних досліджень не виявлено 

рекомендацій для визначення параметрів дисків за використання їх на глибинах, що 

відповідають основному обробітку ґрунту.  

Також було доведено, що у роботі на стерньових фонах  оптимальними є два 

різновиди дисків з параметрами: 

1. D = 450 мм;  R = 650 мм;  n = 8; β = 200; 

2. D = 450 мм;  R = 610 мм;  n = 0; β = 200, 

де D – діаметр диска; R – радіус сфери; n – кількість вирізів; β – задній кут. 

Низка вчених досліджувала вплив форми вирізів на тяговий опір. За 

твердженням авторів, усі досліджені форми вирізів показали зниження тягового 

опору в конкретних ґрунтових умовах, проте єдиного конструктивного рішення не 

знайдено.  
 

 

УДК 621.31  
Дорош М., магістрант факультету механіки та енергетики 

Наукові керівники: к.т.н., доцент Гречин Д.П., старший викладач Дробот І. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ  

В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

Основним завданням компенсації реактивної потужності є зменшення 

вартості електрики, експлуатаційних витрат і зниження споживання електроенергії 

електроприводом.  

Реактивна потужність погіршує показники роботи енергосистеми , тобто 

завантаження реактивними струмами генераторів електростанцій збільшує витрату 

палива; збільшуються втрати у підвідних мережах і приймачах, спадає напруга в 

мережах. Компенсація реактивної потужності нині є важливим чинником, що дає 

змогу вирішити питання енергозбереження практично на будь-якому підприємстві.  

За оцінками вітчизняних і провідних зарубіжних фахівців, частка 

енергоресурсів, і зокрема електроенергії, становить близько 30-40% у вартості 

продукції. Все це є основною причиною того, що підприємства електропостачання 

потребують від споживачів зниження частини реактивної потужності в мережі. 

Рішенням цієї проблеми є компенсація реактивної потужності – важлива й 

необхідна умова економного та надійного функціонування системи 

електропостачання підприємства. Цю функцію виконують пристрої компенсації 

реактивної потужності – конденсаторні установки. 

Правильна компенсація реактивної потужності дає змогу: знизити загальні 

витрати на електроенергію; зменшити навантаження елементів розподільчої мережі 
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(ліній, силових трансформаторів та розподільчих установок), тим самим 

продовжуючи їх строк служби; знизити теплові втрати струму; знизити вплив 

вищих гармонік. 

 
 
УДК 631.356.4  

Павелко Т., магістр факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., в.о. доцента Здобицький А. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КУЛЬТИВАТОРНОЇ ЛАПИ 

 

Під час переміщення культиваторної лапи у 

ґрунті в напрямі швидкості υ вона своїм лезом тисне 

силою на стеблину бур’янини, а бур’янина і ґрунт 

тиснуть на лезо із силою Rс, яка за величиною 

дорівнює силі Nд, проте діє у протилежному до неї 

напрямі (див. рис.). Силу Rс розкладали на 

нормальну N1 і дотичну Т-складові. При розгляданні 

стеблини або кореня бур’янини сила Т буде 

рушійною силою, яка намагається перемістити 

бур’янину по лезу лапи культиватора, а сила в цьому 

випадку є силою опору. За переміщення стеблини 

бур’яну лезом сила тертя відхиляє реакцію N на кут 

тертя φ. Для встановлення взаємозв’язку між 

факторами та критерієм оптимізації скористаємося 

методом планованого експерименту, який дає змогу одержати рівняння регресії за 

мінімальної кількості дослідів та мінімальних затрат на обробку отриманих 

результатів з максимальною їх інформативністю. 

На основі проведеного аналітичного та експериментального дослідження 

процесу зрізу бур’янів встановлено, що на питомий опір розробленої 

культиваторної лапи впливають: глибина обробітку, швидкість руху агрегату, 

абсолютна вологість ґрунту. Тому для визначення взаємозв’язку між цими 

факторами та критерієм оптимізації проведено повний трифакторний плановий 

експеримент на трьох рівнях  типу 3k  .  

 

Рис. Схема ковзання 

стеблини лезом лапи 
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УДК 637.125 

Гринишин Б., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики  

Науковий керівник: к.т.н., доцент Дмитрів В.Т. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ХОЛОСТОГО ДОЇННЯ КОРІВ 

 

Збільшення продуктивності праці оператора доїльної установки за 

прив'язного утримання за рахунок кількості доїльних апаратів, що обслуговуються 

ним, призводить до того, що оператор не встигає виконувати операції відповідно до 

правил машинного доїння. Виникають перетримання апаратів на вимені видоєних 

корів і спричинене цим холосте доїння, що є основною причиною маститів. 

Число доїльних апаратів n, з якими одночасно працює оператор, визначається 

за формулою: 

1
р

м

t

t
n ,                                                (1) 

де tм – тривалість машинного доїння корів, с; tр – затрати часу на підготовчо-

завершальні операції при доїнні одної корови, с. 

Тривалість tр затрат праці на підготовчо-завершальних операціях під час 

доїння одної корови залежать від фізіологічних вимог до доїння, типу доїльної 

установки і при розрахунках може бути прийнята постійною величиною. Аналіз 

літературних даних показав, що тривалість проведення підготовчо-завершальних 

операцій на установках для доїння в доїльні відра 56-196 за середньої температури 

102 с, для установки з молокопроводом 39-165 за середньої температури 80 с. 

Тривалість молоковіддачі у корів залежить від їх породи, фізіологічного 

стану, періоду лактації та інших факторів. Оскільки у більшості випадків на фермах 

корови не підібрані за продуктивністю, час машинного доїння у групі, яку 

обслуговує оператор машинного доїння, змінюється в широких межах від 200 до 

600 с і більше. Тому виникають проблеми з вибором часу tм, що входить у формулу 

(1). При використанні середнього значення тривалості машинного доїння корів у 

групі будуть виникати як перетримки апаратів на вимені, так і простої операторів, 

що підтверджено практикою. 

Тому у визначенні числа апаратів, з якими оператор одночасно працює, 

потрібно враховувати можливі перетримки доїльного апарата на вимені видоєних 

корів. Необхідна розробка доїльних апаратів, обладнаних пристроєм захисту 

молочної залози від шкідливого впливу вакууму за холостого доїння, які 

застосовують на лінійних установках з молокопроводом. 
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УДК 339.138 

Гнатів В., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гуменюк Р.В. 
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ СТАЛЕЙ І ЧАВУНІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ (ДЕКИ І МОЛОТКІВ) ДРОБАРКИ ДКУ-1 

 

Досліджено вплив режимів термічного зміцнення на статичну тріщиностій-

кість чавунів ВЧ50-2, СЧ20, СЧ30 та сталей 30ХГСА, 65Г, 60С2А балкових зразків 

з боковим коцентратором – тріщиною. 

Експлуатація робочих елементів (деки і молотків) зернових дробарок ударно-

перетиральної дії призводить до руйнування через зародження втомних тріщин за 

напружень, які виникають під час довготривалої роботи у складних умовах 

напружено-деформованого стану (ударні навантаження). Для цього необхідно 

досліджувати поведінку чавунів і сталей з погляду їх тріщиностійкості. 

Статичну тріщиностійкість K1C після згину балкових зразків з боковою 

тріщиною для чавунів і сталей можна підраховувати за формулою: 

  



9927,711

2
9274,11
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bbh

L
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, 

де Р – руйнівне зусилля згину; h, b – товщина і висота балки; L/2 – довжина балки 

до місця прикладання зусилля згину; ε = l/h – відносний розмір бокової тріщини у 

балковому зразку; l – довжина бокової тріщини разом із глибиною концентратора. 

Одержані значення К1С для досліджуваних чавунів ВЧ50- 2, СЧ-30 і СЧ20: 

максимальна – у ВЧ50-2, середня – у СЧ30, і мінімальна – у СЧ20. Перелічені 

чавуни піддавали термічному зміцненню за певними режимами. 

Максимальна статична тріщиностійкість K1C у 30ХГСА, дещо менша – у 65Г 

і мінімальна – у 60С2А, що можна пояснити різними фізико-механічними 

властивостями (σв, σ02, НRС) цих сталей, а також їх схильністю до крихкого 

руйнування, пов'язаного зі структурними змінами після заданих режимів 

термічного зміцнення (гартування та відпуску).  

Виходячи з результатів експериментів, для практики до впровадження 

рекомендується високоміцний чавун ВЧ50-2 для виготовлення деки з 

максимальною тріщиностійкістю К1С та легована сталь 30ХГСА для виготовлення 

молотків, також із максимальною тріщиностійкістю К1С, які є робочими 

елементами молоткової дробарки ДКУ-1. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ШНЕКОВОГО ДОЗАТОРА 

 

Однією з основних умов побудови дозувального пристрою неперервної дії є 

рівність продуктивності всіх елементів, які входять до складу цього дозатора. 

Визначимо діапазон продуктивностей, часових характеристик, а також 

конструктивних параметрів складових машини з побудовою функціональних 

залежностей, які дадуть змогу підібрати відповідні оптимальні параметри, за яких 

буде досягнуто необхідного значення продуктивності дозувальної машини. 

Оскільки найважливішим елементом є дозувальна машина, то визначення 

технологічних, кінематичних, часових та енергетичних параметрів необхідно 

розпочати саме з неї. 

Ми здійснили моделювання технологічних та конструктивних параметрів 

дозувальної машини, в результаті якого за певних допущень, які випливають з 

режиму роботи машини було отримано наступні графічні залежності, подані на 

рисунку. 

Для визначення параметрів дозатора обмежувальними чинниками будуть 

частота обертання вала, радіус шнека та тривалість процесу дозування. 

 
Рис. Залежність тривалості дозування шнекового дозатора від радіуса шнека  

та частоти його обертання. 
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УДК 621.873.11 
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Науковий керівник: д.т.н., професор Калахан О.С. 
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СИСТЕМА РІВНЯНЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ЯКИЙ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ В АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНАХ 

Рівняння асинхронної машини можуть бути отримані зі схеми узагальненої 

електричної машини. Будь-яку електричну машину з круговим полем у 

повітряному зазорі можна отримати з узагальненої машини. В асинхронній машині 

ротор обертається зі швидкістю , відмінною від швидкості поля . Обертове 

поле створюється за рахунок того, що в обмотках статора протікають змінні 

струми, зрушені в часі на 90°, а самі обмотки ( і ) зрушені у просторі на 90 °. 

Асинхронна машина може бути отримана зі схеми узагальненої машини, 

коли  = , а в обмотках ротора протікає постійний струм. Машини постійного 

струму і колекторні машини змінного струму виходять з узагальненої машини, 

якщо одну з пар обмоток статора або ротора живити через колектор, тобто 

механічний перетворювач частоти, або через який-небудь інший перетворювач 

частоти. Трансформатор виходить за  = 0, коли процеси можна розглядати за 

однією з осей машини. 

Для асинхронного двигуна за схемою у нерухомих координатах α і β за умови 

кругового поля в повітряному зазорі можуть бути записані в матричному вигляді 

такі чотири рівняння напруг : 
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УДК 621.878.2 

Багрій Р., магістрант факультету механіки та енергетики  

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гошко З.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БУЛЬДОЗЕРІВ 

 

Інтенсивний розвиток господарства вимагає великого обсягу земляних робіт 

механізованим способом, на виконання якого використовують велику кількість 

бульдозерів. Бульдозери є високопродуктивними землерийно-транспортними 

машинами. Вони розробляють, переміщають і формують ґрунту й матеріали, 

транспортуючи їх на певну відстань. 

Для підвищення продуктивності бульдозерів застосовують: різання і 

транспортування ґрунту під нахилом (при цьому зменшується опір пересування 

призми волочіння і самого бульдозера, частина маси бульдозера додається до сили 

тяги, що дає змогу збільшити товщину стружки, яку зрізають, а також обсяг призми 

волочіння).  

Збільшення продуктивності бульдозера в роботі під нахилом становить: при 

нахилі 2% – 5-7; 3% – 10-12; 5% – 15-20; 10% – 25-30; 20% – 60-70. 

Зменшення кількості розворотів бульдозера, наприклад, переміщення ґрунту 

в траншеї завглибшки 40-60 см за бічних валиків заввишки 20–25 см дає змогу 

підвищити продуктивність на 10–15% завдяки збільшенню обсягу призми 

волочіння. 

Горизонтальна складова опору ґрунту копання бульдозерними лопатами з 

постійною кривизною поперечного профілю збільшується на 8 –10 %, а обсяг 

ґрунту в призмі волочіння зменшується на 15,4 % порівняно з лопатами, зі змінною 

кривизною в нижній частині лопатевої поверхні. Питома енергомісткіть процесу 

копання ґрунту для лопати з поперечним профілем постійної кривизни зростає на 

15–17%. 

Середнє значення відстані від різальної кромки ножа до точки прикладання 

результуючої сил на лопаті зі змінною кривизною становить 

h = 0,14H, з постійною кривизною h = 0,22 H. 
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УДК 371.2:339 

Андріюк Я., магістрант факультету механіки та енергетики 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖЕНЬ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

 

З огляду на сучасний стан використання енергоресурсів в Україні, можна 

констатувати, що практично в усіх галузях є значні резерви зниження рівня 

використання енергоресурсів у наявних виробничих процесах і прогресивні 

розробки енергозберігаючих технологій.  

Одним із основних напрямів енергозбереження в будівлях і спорудах є 

конструктивні заходи, пов’язані з підвищенням термічного опору конструкцій 

огородження, а одним з основних завдань теплотехнічного розрахунку зовнішніх 

огороджень будівель і споруд для холодного періоду року є визначення товщини 

утеплювального шару зовнішнього захищення або товщини основного несучого 

шару, який одночасно виконує функції утеплювача. Утеплювальний шар повинен 

мінімізувати втрати тепла приміщеннями і підтримувати радіаційну температуру 

внутрішніх поверхонь зовнішніх стін на рівні, що забезпечить нормальне 

функціонування системи терморегуляції людини. 

Теплоізоляційні матеріали – це вироби й будівельні матеріали, які призначені 

для теплової ізоляції конструкцій будівель і споруд. Основною особливістю 

теплоізоляційних матеріалів є їх висока пористість і, отже, мала щільність і низька 

теплопровідність. 

Вибрати систему утеплення стін будинку непросто, оскільки за 

теплотехнічною ефективністю вони різняться несуттєво. Вирішального значення 

набувають надійність, функціональна ефективність, універсальність і зручність 

практичного застосування. При цьому необхідно враховувати параметри 

конкретного будинку або проекту: можливість додаткового навантаження на 

фундамент, допустиму (з урахуванням амортизації) навантаження на стіни, 

відповідність системи ландшафту і, звичайно, його вартість. Отже, необхідно 

ґрунтовно досліджувати теплотехнічні характеристики зовнішніх огороджень 

будівель і споруд та обґрунтовувати параметри їх теплоізоляції. Крім того, 

необхідно визначати шляхи підвищення термічних опорів наявних огороджу-

вальних конструкцій під час реконструкції будинків та за модернізації систем 

опалення. 
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ПОБУДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

ОБПРИСКУВАННЯ МЕТОДОМ FAST 

 

Ефективність аграрного виробництва значною мірою залежить від рівня 

реалізованості функціональних можливостей технологічних систем (ТС), який 

оцінюють низкою показників, що відображають повноту й досконалість реалізації 

функцій, універсальність та спроможність пристосовуватися до зміни зовнішнього 

середовища. Реалізованість функціональних можливостей ТС можна визначити на 

підставі побудови відповідних моделей цих систем.  

Виявлення необхідних функцій зручно здійснювати на підставі побудови 

функціональної моделі системи. Функціональна модель (ФМ) – це графічне або 

математичне представлення впорядкованої сукупності функцій і зв’язків між ними. 

Графічне зображення ФМ може бути подане у вигляді графа (дерево функцій) або 

технологічного ланцюжка. Побудову ФМ типу «технологічного ланцюжка» зручно 

здійснювати за допомогою методу аналізу функцій FAST (Functional Analysis 

System Technique) у такій послідовності: насамперед формулюють головну 

функцію системи Фо, а після цього основну функцію, яка забезпечує виконання 

головної як відповідь на запитання «Що необхідно для здійснення заданої (головної) 

функції?». 

Аналогічно будують усі наступні основні функції Ф до межі, що виходить за 

рамки цієї ТС. Наступним кроком є виявлення допоміжних функцій, що 

забезпечують виконання основних. На графічній моделі допоміжні функції 

будують над або під основною функцією. Правильність побудови ФМ 

контролюють справа наліво запитанням “Навіщо здійснюється така функція?”. 

Відповіддю є функція, що розташована ліворуч від тієї, яку аналізують. Головні й 

основні функції на діаграмі типу FAST становлять критичний шлях, виділений 

товстою лінією. Допоміжні функції розташовують над або під критичним шляхом. 

Розроблена функціональна модель технологічної системи аграрного 

виробництва базується на методі FAST, охоплює головну, основні та допоміжні 

функції й дає змогу узгодити їх між собою.  
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

РОСЛИННИЦТВА ЗА ЇХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

 

Становлення нових виробничих відносин, наростання екологічної 

напруженості, гострий дефіцит енергетичних і багатьох технічних ресурсів 

вимагають якісних змін у проектуванні механізованих технологічних операцій, 

обґрунтуванні вибору технічних засобів для конкретних умов. Потрібно 

забезпечити системну єдність техніки, технології та природного середовища, 

знизити негативні наслідки машинних технологій, розвивати ресурсоощадність 

технологічних операцій та процесів. 

Проведення технологічних операцій повинно забезпечувати виконання 

заданого обсягу робіт з потрібною якістю за мінімально можливих затрат ресурсів і 

шкідливих наслідків техногенного характеру. Отже, у виборі оптимальних 

механізованих технологічних операцій потрібно враховувати критерії корисності 

(продуктивність, якість операцій), затрат ресурсів, рівня шкідливих наслідків 

технологічних операцій. Це означає, що під час обґрунтування раціонального 

варіанта технологічної операції потрібно розв'язувати багатокритеріальну задачу. 

Під час розв'язання задач оцінки раціональної технологічної операції (ТхСО) 

критеріями вибору можуть бути: узагальнений показник якості, продуктивність 

системи, ресурсомісткість операції, узагальнений показник шкідливих наслідків 

операції. 

Формування ВМА за багатокритеріальної оцінки варіантів доцільно 

здійснювати з використанням методу Парето. Суть методу полягає у виявленні 

варіантів, що за прийнятими критеріями домінують над іншими, а також варіантів, 

над якими немає домінування. Розроблений алгоритм та програма його реалізації у 

процедурно-орієнтованій мові програмування Microsoft FoxPro for Windows. 

Програма здійснює вибір із необмеженої кількості вихідних варіантів за 

рівнозначними незалежними критеріями, кількість яких обмежена до 20. 
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МЕТОДИКА РЕСУРСНИХ ВИПРОБУВАНЬ КАРДАННИХ ШАРНІРІВ 

 

Під час проведення стендових ресурсних випробувань основне завдання 

полягає у забезпеченні еквівалентних експлуатаційних за своєю руйнівною дією 

навантажень. При цьому оцінка втомної довговічності проводиться за моментом 

повного руйнування, що визначається критерієм граничного стану.  

Прискорення стендових ресурсних випробувань карданних шарнірів 

відбувається за рахунок зменшення часу, або жорсткістю за факторами 

навантаження. Режими навантаження призначають за результатами експлуатацій-

них спостережень навантаженості карданних шарнірів у трансмісіях. 

Спираючись на наявні методики, були підібрані режими навантаження для 

шарнірів типорозміру КШ-400 з використанням розробленого випробувального 

обладнання: крутний момент Т = 600 Н∙м; частота обертання n = 1000 хв -1; кут 

зламу шарніра β = 9°. 

Конструкція карданних шарнірів на голчастих підшипниках характеризується 

наявністю чотирьох консольно розташованих підшипникових вузлів, що одночасно 

працюють у режимі коливального руху. 

Відомо, що стендові випробування проводять до моменту досягнення 

об'єктом граничного стану. Тривалість стендових випробувань за відомих режимів 

навантаження визначається за формулою: 
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де t – розрахункова довговічність, год; С – динамічна вантажопідйомність, Н; Н – 

висота хрестовини по шипам, м; LW – робоча довжина голок підшипника, м; n – 

частота обертання, хв-1; β – кут зламу карданного шарніру, град; ТКШ – крутний 

момент, Н∙м; kd – коефіцієнт динамічності; Δн – початковий радіальний зазор у 

підшипниковому вузлі, мкм. 

Для визначення фактичного часу зупинки випробувань доцільно застосувати 

спосіб вимірювання температури підшипникових вузлів. При цьому випробування 

проводять до моменту різкого зростання температури на 5-10° в одному з 

підшипникових вузлів. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМІРЮВАЧА КРУТНОГО 

МОМЕНТУ ПРИВОДУ ОБЕРТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Метою проведення порівняльних експериментальних досліджень було 

встановлення залежності зміни вихідної напруги тензодатчиків вимірювача 

крутного моменту від зміни зусилля крутного моменту приводу обертових 

елементів. Результати досліджень наведено на рисунку.  

 
Рис. Графік порівняльних експериментальних досліджень залежності зміни вихідної 

напруги U  датчика крутного моменту від зміни зусилля крутного моменту М елементів,  

що обертаються: 

                   експериментальні дослідження,                       порівняльні. 

1 – за ширини тензовимірювальної  площини 25 мм, довжини 85 мм та товщини 1,5 мм;  

2 – за ширини тензовимірювальної  площини 30 мм, довжини 125 мм та товщини 2 мм;  

3 – за ширини тензовимірювальної  площини 35 мм, довжини 165 мм та товщини 2,5 мм. 

У результаті експериментальних досліджень встановлено, що максимальна 

вихідна напруга датчика U досягається за величини крутного моменту М = 0,42 

Н·м, ширини вимірювальної площини 35 мм, довжини 165 мм та товщини 2,5 мм 

становить U = 5,1 В а мінімальна  при величині крутного моменту М= 0,163 Н·м, 

ширини вимірювальної площини 25 мм, довжини 85 мм та товщини 1,5 мм – U = 

1,63 В.  

1 

U , B 

М, Нм  

1 

1 

2 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ КУЛЬОВОГО МЛИНА 

Щебінь – найширше використовуваний продукт видобутку й переробки 

нерудних будівельних матеріалів. 

Обсяги виробництва щебеня у світі перевищують 3 млрд м3 на рік. Цікавою 

особливістю щебеня як продукту, що виробляється з природної мінеральної 

сировини, є те, що ціни на нього в усьому світі за останніх 50 років зросли у 2,5–

3 раза, тоді як ціни на більшість продуктів, що розробляються на базі мінеральної 

сировини (наприклад, чорні й кольорові метали), спали у 3–5 разів. 

Дроблення та подрібнення – це процеси зменшення розмірів кусків або зерен 

корисних копалин руйнуванням під дією зовнішніх сил, які долають внутрішні 

сили зчеплення, що зв'язують між собою частинки твердої речовини. Принципово 

процеси дроблення і подрібнення не відрізняються між собою. Умовно вважають, 

що після дроблення отримують продукти понад 5 мм, а після подрібнення – менше 

за 5 мм. Для дроблення застосовують дробарки, а для подрібнення – млини.  

Термін експлуатації доріг, побудованих на кубоподібному щебені, у 2–

2,5 раза вищий, ніж на щебені голчастої та пластинчастої форми. Кубоподібний 

щебінь утворює стійку тривимірну структуру дорожнього полотна, вимагає меншої 

витрати – цементу або бітуму.  

Міцність бетону за використання кубоподібного щебеня зростає на 5–10% 

за одночасного зменшення витрати цементу на 7–12% і зниження на 3–5% 

водопотреб бетонної суміші. 

Стандартні щокові й конусні інерційні дробарки забезпечують видобуток 

кубоподібного щебеня в широкому діапазоні, але зі значними енерговитратами, й 

не забезпечують отримання щебеня необхідної форми. 

Ударно-відцентрові дробарки-гранулятори забезпечують зниження вмісту 

лещадних зерен у роздробленому щебені до вимог стандартів, але можуть бути 

використані як додаткова стадія дроблення – «кубікатор». 

Аналіз стану питання в теорії та практиці подрібнення матеріалів машинами 

ударної дії виявив потребу в їх модернізації. Для підвищення ефективності роботи 

пропонується нова конструкція подрібнювально-змішувальної машини кулькового 

типу. 
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СУТЬ ПРОБЛЕМИ СОРТУВАННЯ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ 

За останні роки сформувався стійкий попит на щебінь кубоподібної форми з 

боку дорожньо-будівельних організацій. На сьогодні протяжність мережі доріг 

загального користування з твердим покриттям в Україні становить близько 340 тис. 

Км, і основна частина такого щебеня буде використана на їх ремонт і 

реконструкцію.  

Сучасна практика показує, що щебінь із магматичних гірських порід для 

дорожнього будівництва в нашій країні виробляють переважно на стаціонарних 

дробильно-сортувальних заводах. 

Вироблений щебінь фракції 5–20 мм зазвичай сильно закрупнений. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід будівництва доріг дав змогу встановити, що 

щебінь для приготування асфальтобетонних сумішей для верхніх шарів дорожнього 

покриття повинен випускатися у вигляді вузьких фракцій (5–10, 10–15, 15–20 мм). 

Із вузьких фракцій щебеню порівняно просто підібрати необхідні суміші 

оптимального зернового складу. 

Щебінь фракцій, що пропонуються, здебільшого 5–20 мм, містить надмірну 

кількість зерен лещадной форми – 25–40% і більше. Підвищений їх вміст негативно 

впливає на щільність та якість укладання асфальтобетонного покриття. Він має 

меншу механічну міцність порівняно з кубоподібним, і тому у процесі будівництва 

і за експлуатації ділянки дороги руйнуються. Ці місця є первинними осередками 

руйнування асфальтобетону за проникнення води і подальшої поперемінної дії 

заморожування-відтавання. Асфальтобетонні суміші на кубоподібному щебені 

(група I) – із кращим ущільненням порівнянно зі щебенем II і V груп за рахунок 

взаємного переміщення і взаємозаклинювання зерен. 

Особливо негативна дія зерен лещатної форми проявляється під час 

поверхневого обробітку асфальтобетонних покриттів з використанням фракційного 

щебеня, коли під час укладання матеріалу руйнується велика частка таких зерен. 

Негативно на властивості асфальтобетону впливає і підвищений вміст порохняно-

глинистих домішок, які перешкоджають контакту бітуму з поверхнею щебеня. 

Тому їх вміст не повинен перевищувати: 1% – для приготування асфальтобетонної 

суміші; 0,5% – для поверхневого обробітку. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ  

ВІБРОУЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ 

 

Вібраційний метод ущільнення є головним під час виготовлення бетонних і 

залізобетонних виробів і однією з найвідповідальніших операцій. Тому до 

вібраційних машин, що використовують для ущільнення цементобетонних 

сумішей, ставлять підвищені вимоги. Вони повинні мати порівняно просту 

конструкцію, високу надійність, порівняно невелику металомісткість і низьку 

енергоємність, забезпечувати високу ефективність ущільнення. Доведено 

перспективність застосування низькочастотних віброплощадок з підвищеною 

амплітудою коливань та можливістю плавного регулювання параметрів під час 

роботи. Для ефективної та надійної роботи вібраційних формувальних машин, що 

відповідають переліченим вище вимогам, необхідно вибрати їхні параметри і 

встановити режими вібраційної дії залежно від допустимої тривалості вібрації, 

розміру й конфігурації виробу, якості його поверхонь і фізико-механічних 

характеристик матеріалу.  

З метою досліджень процесів 

вібраційного ущільнення цементобе-

тонних сумішей ми запропонували і 

виготовили експериментальну уста-

новку (див. рис.) на базі лаборатор-

ного вібраційного стола. Стіл 

містить раму 1, до якої через 

пружинні блоки кріпиться вібраційна 

плита 3. Знизу до вібраційної плити 

закріплений дебалансний вібратор 4.  

Для моделювання короба 

вібраційного стола, де формується виріб, виготовлений спеціальний модуль 5. 

Конструкція модуля 5 дає змогу змінювати положення короба відносно стола, 

закріплювати на ньому форми різної конфігурації. Кінематичні параметри вібрації 

регулюються швидкістю обертання електродвигуна та масою дебалансів 

віброзбуджувача. 

 
Рис. Загальний вигляд установки 
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КОМБІНОВАНИЙ ЯРУСНИЙ ПЛУГ ІЗ ДИСКОВИМ ПОДРІБНЮВАЧЕМ 

 

На сьогодні, в умовах занедбаності полів, гостро стоїть проблема глибокого 

загортання сидератів і підстильного гною, вирішення якої дає змогу істотно 

підвищити якість виконання технологічних операцій з підготовки ґрунту, посіву й 

догляду за культурними рослинами.  

За матеріалами дослідження і досвіду виробництва можна назвати такі 

способи загортання рослинних залишків: прикочування зеленої маси на корені, 

дискування і заорювання; прикочування і заорювання; фрезерування поля; 

скошування і подрібнення зеленої маси, дискування. 

У такому технологічному процесі привабливе використання двоярусної 

оранки, важливою особливістю якої є повне (100 %) і глибоке (не менше ніж на 16-

26 см) загортання пожнивних решток, насіння і відрізків кореневищ бур’янів, 

шкідників і збудників хвороб, добрив.  

Проте використання ярусних плугів на забур’янених масивах, або масивах із 

великою кількістю рослинних пожнивних решток, становить певні труднощі через 

забивання робочих органів. Тому, актуальними є питання розробки механізованої 

технології та конструкції ротаційного дискового робочого органа для подрібнення 

рослинних решток  з одночасним їх приорюванням ярусним плугом.   

Комбінований ярусний плуг із дисковим подрібнювачем складається з 

базового ярусного плуга ПНЯ 3-30, перед секціями корпусів якого встановлена 

дискова батарея (див. рис.).   

 
Рис. Загальна технологічна схема з факторами, які необхідно теоретично обґрунтувати 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОТОРНОГО ҐРУНТОМЕТА 

 

Лісові пожежі – одна з найгостріших проблем збереження лісів України. 

Проблема набуває особливої актуальності, якщо взяти до уваги засушливі літні 

періоди останніх років, які завдають серйозної шкоди . 

Для гасіння кромки лісової пожежі ґрунтом і прокладки мінералізованих 

загороджувальних бар'єрів і опорних смуг використовують тракторні ґрунтомети і 

полосопрокладачі, проте наявні конструкції цих машин характеризуються високою 

енергомісткістю та наявністю великої кількості конструктивних елементів і 

робочих органів – розпушувачів, метальників тощо. 

З огляду на перспективність методу гасіння лісових пожеж ґрунтом, 

пропонуємо конструкцію роторного робочого органу з орієнтованими потоками 

виносу ґрунту (див. рис.), в якому операції копання та метання ґрунту виконуються 

одним ротором.  

Для визначення раціональної 

конфігурації робочого органу, і особливо 

ґрунтовиносних елементів, визначали 

кінематичні параметри робочого органу з 

орієнтованими потоками виносу ґрунту. В 

аналітичному описі брали такі основні 

допущення та обмеження: за дії на ґрунт 

ріжучий елемент не здійснює вплив на силу 

різання ґрунту ріжучим елементом, який 

знаходиться поруч; низка ріжучих елементів, 

розміщених на однакової відстані Ri від осі 

обертання диска, працюють за схемою “слід у 

слід”; сили взаємодії між частинками ґрунту 

не враховуємо. 

Теоретично отримали, що найкращі 

результати забезпечать ґрунтовиносні 

елементи, виконані у вигляді частини 

еліптичного конуса з прямими твірними. 

Робочі органи з такими елементами сприяють 

якнайменшому залипанню ґрунту та зменшенню шляху транспортування. 

Vx

Vm

X

Z

Y

1

4

3

2
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Рис. Розрахункова схема ротора: 1 – 

привідний вал; 2 – маточина; 3 – 

транспортувальні елементи; 4 – 

обод; 5 – різальні елементи; 6 – 

ґрунтовиносні елементи; dm – 

елементарна частинка ґрунту 
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УДК 63:535.21 

Ониськів Б., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н. Ковалишин С.Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПЕРЕДПОСІВНА ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ НАСІННЯ  

РАЙГРАСУ ПАСОВИЩНОГО 

 

Важливим заходом у підвищенні посівних якостей насіннєвого матеріалу є 

його передпосівна стимуляція, зокрема за допомогою методів фізичного впливу. 

Сучасною наукою розроблена значна кількість способів і технічних засобів для 

стимуляції життєдіяльності рослин, зокрема насіннєвого матеріалу, які дають змогу 

збільшувати кількість і покращувати якість сільськогосподарської продукції. 

Найпоширенішим способом передпосівної обробки насіння є його 

електростимуляція. 

Стимулювання виконують для того, щоб активувати фізико-хімічні реакції, 

що сприятиме інтенсивнішому засвоюванню зародком насінини поживних речовин 

з ґрунту. Завдяки цьому пришвидшується проростання рослин, інтенсивніше 

відбувається фотосинтез, рослини стають стійкішими до несприятливих умова та 

формують підвищений урожай . 

Ми досліджували передпосівну електростимуляцію насіння райграсу 

пасовищного сорту Дрогобицький 19.  

Досліджуване насіння ріпаку сорту Дрогобицький 19 було оброблене 

електричним полем коронного розряду (ЕПКР) у таких режимах: напруженість – 

0…15∙105 В/м; експозиція – від 4 до 60 секунд; час відлежування насіння від 

обробки до закладки на проростання – 3, 6, 9, 12 діб. 

На підставі експериментальних досліджень було встановлено, що  

найбільший ефект передпосівної електростимуляції, який виражається збільшенням 

енергії проростання насіння з 52% у контрольному зразку до 72% в обробленому, 

та схожості з 75% на контролі до 82…85% в обробленому посівному матеріалі 

досягається за напруги 20 кВ, часу обробки t = 20 секунд, терміну відлежування 

4 доби. Оптимальний час обробки насіння райграсу пасовищного t = 20 секунд 

забезпечується за швидкості транспортерної стрічки установки V = 0,025 м/с.  

На підставі отриманих експериментальних даних можна стверджувати, що за 

правильного підбору регульованих параметрів можливо суттєво підвищити посівні 

якості обробленого насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур. 
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УДК 658.631.3 

Чайко В., магістрант факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Тригуба А.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ  

СИСТЕМАМИ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ У ПТАШНИКАХ 

  

На сьогодні у пташниках створення ефективного мікроклімату – одна з 

важливих резервів отримання значної кількості додаткової продукції без 

збільшення поголів’я птахів. Передумовою цього повинні бути всебічні 

дослідження, пов’язані з аналізом енергоспоживання системами мікроклімату у 

пташнику.  

Експериментальні дослідження мікрокліматичних процесів та 

енергоспоживання системою створення мікроклімату у пташнику були проведені 

для перехідного періоду року на підприємствах з вирощування бройлерів 

ТзОВ «Маяк-3» Березнівського району Рівненської області. Встановлено, що 

енерговитрати за період циклу вирощування 24.03.-10.05.2015 за технологічними 

процесами складають: освітлення – 3,1 %; електродвигуни вентиляторів та 

теплогенераторів – 1,4%; опалення – 95,5 %. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату ми проаналізували 

вплив виду енергоносія на питомі енерговитрати. Для цього було прийнято три 

види енергоносіїв, які живлять опалювально-вентиляційні установки: дизельне 

паливо (дизельелектростанція); електроенергія; природний газ. Це дало змогу 

побудувати залежності питомих енерговитрат залежно від зміни норм складових 

мікроклімату. На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що: 

зменшення норм повітрообміну за вирощування курей з 3 до 2 м3/кг зменшує 

питомі енергозатрати на 35%; відхилення температурного режиму пташника від 

рекомендованого на 4ºС у бік зменшення знижує питомі енергозатрати в 

середньому на 30%; застосування обладнання для утилізації теплоти 

вентиляційного повітря з коефіцієнтом ефективності, що дорівнює 0,3, дає змогу 

зменшити питомі енергозатрати в середньому на 25 %. 

Ми пропонуємо удосконалити систему створення мікроклімату завдяки 

встановленню повітронагрівачів ВНС «Тепла хвиля», що дає змогу отримати 

швидкий і найістотніший ефект енергозбереження.  
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УДК 625.76 

Свирид М., магістрант факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Луб П.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ  

РАЙОННОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ М. НОВОВОЛИНСЬКА  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Загальна мережа автодоріг України збільшується за рахунок місцевих доріг, 

де здійснюється будівництво під’їздів до сільських населених пунктів і прийняття 

їх на баланс облавтодорів. Але загалом стан дорожнього будівництва в Україні 

незадовільний. Це передусім пов’язано з повільним виходом України з глибокої 

економічної кризи. Так, протягом останніх років не було збудовано жодної нової 

дороги загального значення, а стан наявних покриттів уже не відповідає зростаючій 

інтенсивності руху й завантаженості вантажопотоків. 

Для обґрунтування раціонального комплексу машин, що доцільно 

використати у проектах капітального ремонту автодорожнього покриття, ми 

виконали розрахунки для чотирьох варіантів комплексів машин, сформованих для 

виконання усього спектру робіт: 1) Wirtgen W 150, MAN TGS 41.440, МТЗ-80, ДС-

39К, VOGELES 1502, ДУ-96, ДУ-100, ДУ-98, WagnerLineCoat 880 SP; 2) WirtgenW 

150, MAN TGA33.400, МТЗ-80, ДС-39К, CAT AP555E, ДУ-96, ДУ-84, ДУ-63, 

WagnerLineCoat 880SP; 3) WirtgenW 150, МАЗ 6501, МТЗ-82МК, ИС-2,5, Dynapac 

F161, ДУ-96, ДУ-100, ДУ-98, WagnerLineCoat 880SP; 4) WirtgenW 150, КРАЗ-6443, 

МТЗ-80, ДС-39К, ДС-200, ДУ-96, ДУ-100, ДУ-98, WagnerLineCoat 880SP. 

На підставі застосування загальновідомих методик отримано основні 

показники економічної ефективності виробничо-технічних ресурсів у зазначених 

проектах із застосуванням розглянутих варіантів комплексів машин. Результати 

розрахунків переконують у тому, що найдоцільніше буде використати 2-й варіант 

комплексу машин. Вкладені кошти на цей комплекс машин для придбання нової 

техніки для ремонту дорожнього покриття можуть окупитися менше як за один рік. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ 

ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ КОМБІКОРМУ КОНУСНО-ЛОПАТЕВИМ  

РОБОЧИМ ОРГАНОМ У ПОЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДОПУСКУ 

 

На рисунку наведена графічна залежність імовірності перебування процесу 

дозування комбікорму Р∆ конусно-лопатевим робочим органом від частоти його 
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обертання  n  та  діаметра Dкл. 

Імовірність перебування випадкового процесу дозування комбікорму P  

конусно-лопатевим робочим органом (див. рис.) залежно від зміни частоти його 

обертання n  та діаметра клD  спадає прямолінійно. 

0,4
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0,8

0,9

1
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Рис. Залежність імовірності перебування випадкового процесу дозування 

комбікорму P  конусно-лопатевим робочим органом від частоти його обертання  n  та  

діаметра Dкл 

Із аналізу реалізацій випадкового процесу дозування комбікорму  бачимо, що 

зі збільшенням діаметра робочого органу від клD = 0,11 м до клD = 0,2 м за частоти  

обертання n = 2,5 с-1 імовірність перебування P  процесу дозування комбікорму в 

полі технологічного допуску зростає, і за діаметра клD = 0,2 м становить P = 0,93, 

тобто в інтервалі допуску Δ= ± 3%. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТІ КОВЗАННЯ КОЛІС СІВАЛОК 

 
Оскільки буксування коліс є одним із визначальних параметрів ефективності 

виконання технологічного процесу для причіпних сільськогосподарських машин, 

ми визначили вплив у реальних умовах різних експлуатаційно-технологічних та 

конструкційних параметрів на ковзання коліс. Дослідження ковзання коліс сівалки 

СЗ-3,6А в агрегаті з трактором МТЗ-82 за роботи в реальних умовах здійснювали з 

клD = 0,11 м 

клD = 0,155 м клD = 0,2 м 
 Р∆

 

n , с-1 
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ввімкненим приводом вала висівальних апаратів і за вимкненого приводу. В обох 

випадках були три варіанти: у заповненому повністю насіннєвому ящику, 

заповненому на 50 % і незаповненому зовсім. Досліди проводили за двох режимів 

швидкості: 1–7 км/год; 2–9 км/год. Дані досліджень і результатів обчислень 

показано в таблиці. 

Таблиця 

У результаті досліджень встановлено зростання глибини колії зі збільшенням 

робочої швидкості руху, заповненням насіннєвого ящика і ввімкнення привода. 

Коефіцієнт ковзання колеса ε зменшується зі збільшенням кількості обертів колеса 

на заліковій ділянці 100 м і становить 0,06–0,27.  
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АНАЛІЗ ВИДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ  

ЗГІДНО З КРИТЕРІЯМИ КОРИСНОСТІ 

 

На сьогодні на освітлення у промисловості України витрачають до 20% 

електроенергії від її загального споживання. Вартість електроенергії протягом 

останніх років суттєво зросла, і ця тенденція продовжується. 

Для аналізу й визначення кращого виду електричного освітлення складемо 

таблицю, в якій вертикально відзначимо види освітлення, горизонтально – їх 

критерії. Для оцінки типів освітлювальних приладів введемо позначення „+”, „-”, 

„0”, де „+” – позитивна оцінка відносно критерію, „-”– негативна, „0” – середня. 

 

Показник 

Значення показника   

Ввімкнений привід Вимкнений привід 

Наповнення насіннєвого ящика, % Наповнення насіннєвого ящика, % 

0 50 100 0 50 100 

Режими Режими 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Глибина 

колії, см: 

  

мінімальна 3,1 3,6 5,4 5,8 6,9 7,3 3,0 3,5 5,8 5,9 7,2 7,4 

середня 3,5 3,8 5,7 5,9 7,1 7,4 3,2 3,6 4,9 5,4 6,5 6,7 

максимальна 3,8 3,9 5,9 6,3 7,4 7,9 3,3 3,8 5,9 6,1 7,2 7,7 

Середнє 

число обертів 

колеса  

20,1 21,0 21,7 22,2 24,4 25,1 21,6 21,9 23,7 24,5 26,3 25,8 

Коефіцієнт 

ковзання 

колеса,  ε 

0
,2

6
 

0
,2

3
 

0
,2

1
 

0
,1

9
 

0
,1
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0
,0

8
 

0
,2
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0
,1

0
 

0
,0
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0
,0

6
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Залежно від важливості критерію, будемо оцінювати їх: важливі – від 7 до 9, 

середньої важливості – від 4 до 6, менш важливі – від – 1 до 3. До важливих 

віднесемо світловіддачу, корисний термін експлуатації, коефіцієнт використання 

потужності, до менш важливих – температура нагріву, час запалювання, одиничну 

потужність, інші будуть середньої важливості. У передостанньому стовпчику 

таблиці підіб’ємо підсумок балів і визначимо рейтинг, а в останньому – ранги. 

Таблиця 

Аналіз видів електричного освітлення згідно критеріїв корисності 

Вид лампи 

освітлення 

Критерій 

Р
ей

ти
н

г 

Р
ан

г 

Важливі (7-9) Середні (4-6) 
Менш 

важливі (1-3) 

С
в
іт

л
о
в
ід

д
ач

а 

К
о
р
и

сн
и

й
 т

ер
м

ін
 

ек
сп

л
к
ат

ац
ії

 

co
sφ

 

Е
к
о
л
о
гі

ч
н

іс
ть

 

С
к
л
ад

н
іс

ть
 

о
б

сл
у
го

в
у
в
ан

н
я
 

Б
ез

п
еч

н
іс

ть
 

Ш
у
м

, 
п

у
л
ьс

ац
ія

 

К
о
л
ь
о
р
о
п

ер
ед

ач
а 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

н
аг

р
ів

у
 

Ч
ас

 з
ап

ал
ю

в
ан

н
я 

О
д

и
н

и
ч

н
а 

п
о
ту

ж
н

іс
ть

 

Розжарювання - - + + + 0 + - - + 0 
5

6 
4 

Галогенні 
розжарювання 

0 - + + + 0 + - - + 0 
5

7 
3 

Лінійні 
люмінесцентні 

+ 0 0 - - - - + + 0 0 
5

4 
6 

Компактні 
люмінесцентні 

+ + 0 0 + 0 0 + + + 0 
6

1 
2 

Дугові ртутні  0 0 - - 0 0 - - 0 - 0 
5

0 
7 

Дугові 

натрієві 
+ + 0 0 - 0 0 - 0 - + 

5

5 
5 

Металогенні  + 0 - 0 - 0 0 0 0 0 + 
5

5 
5 

Ксенонові 0 - 0 0 - 0 0 + - - + 
5

3 
6 

Світлодіодні + + + + + + + + 0 + - 
6

2 
1 

 

Як видно із таблиці, незаперечним лідером є світлодіодні й компактні 

люмінесцентні лампи. Хоча несподівано для нас на третє місце вийшли лампи 

розжарювання – незважаючи на низьку світловіддачу, в них високий коефіцієнт 

використання потужності, їх легко обслуговувати й регулювати. 
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УДК 631.353.6 

Горбачевський М., магістр факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Банга В.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБКИ ДОЗУВАННЯ 

ДОЗАТОРА СИПУЧИХ КОРМІВ З ДИСКОВИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ 

 

У результаті експериментальних досліджень дискового дозувального 

робочого органу визначено характер зміни потужності похибки дозування залежно 

від зміни факторів кута сектора диска β, міждискового простору h за значення 

частоти обертання робочого органу n = 0. 

Двовимірний перетин поверхні відгуку факторів кута сектора диска β, 

міждискового простору h за частоти обертання дисків n = 0 с-1 показаний на 

рисунку. 

 
Рис. Двовимірний перетин поверхні відгуку факторів кута сектора диска β , міждискового 

простору h за частоти обертання дисків n = 0 с-1 . 

У результаті обробки експериментальних даних одержали математичну 

модель  для визначення похибки дозування, яка подана в натуральному вигляді: 
222 065,2405,306,3287,3996,3848,2953,1 nhhhп  

 
Аналіз результатів двовимірного перетину (див. рис.) показує, що 

найбільшою мірою похибка визначається кутом сектора дисків β та величиною 

міждискового простору h, причому збільшення значень цих параметрів призводить 

до зниження похибки дозування, значення якої змінюється від 2 до 20%. 

Зоотехнічним вимогам похибка дозування відповідає за таких значеннях факторів: 

(β> 90°; h > 0,03 ; n > 2 с-1, але за різних поєднань факторів такі значення 

зменшуються. 
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УДК 631.353.6 

Дучинський Є., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Дмитрів В.Т. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ КЛАПАНА 

ГРАВІТАЦІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА 

ВАКУУММЕТРИЧНОГО ТИСКУ ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

 

Регулятор вакуумметричного тиску забезпечує стабільність вакууму доїльної 

установки. Розглядаючи конструкцію регулятора, використання між клапаном і 

вантажем пружини можна прийняти як переміщення двох мас, що описується 

диференціальним рівнянням (1)  

 

  )(22 1
2
2

2
2

2
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2
2

2
2

2
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dt
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де 1

2

1 mKK пр , 2

2

2 mKK пр  – квадрат частоти вільних коливань відповідно 

клапана і вантажу; 222 mKn on  – коефіцієнт затухання коливань; 

11 mSph клд   – питома амплітуда сили вимушених коливань; Kопр – 

комплексний коефіцієнт опору амортизувальної рідини; Kпр – коефіцієнт 

пружності пружини; Sкл – площа поперечного перерізу сідла клапана;  f(t) – 

характеристика зміни прикладеної сили. 

Перейдемо до операторної форми в рівнянні (1) 

 
                                            (2) 

 

Замінимо коефіцієнти на 2n2=TB, ПTKK  2

2

2

1 , KTnK  2

2

1 2 . Рівняння (2) 

запишемо у вигляді передавальної функції:  

 

                                      
pTpTpTp
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234

2

2 )(
                                 (3) 

 

Розв'язуючи рівняння, відповідно, змінюючи масу навантаження, будуть 

змінюватися коефіцієнт опору демпферувального середовища і коефіцієнт 

пружності пружини.  
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УДК 631.3 

Надахівський В., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Шарибура А.О. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ФОРСУНОК  

БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ 

 

Під час експлуатації автомобіля унаслідок зношування змінюються зазори у 

зчленуваннях деталей клапанів форсунок, через старіння матеріалів змінюються 

жорсткість пружин та опір й індуктивність котушок. Дрібні тверді частки, що не 

затримуються фільтром, забруднюють внутрішні об'єми форсунок, а важкі фракції 

палива осідають у вигляді плівки на поверхнях розпилювальних отворів, 

зменшуючи їхні прохідні перетини. Унаслідок цих процесів погіршується 

технічний стан форсунок, результатом чого є порушення вихідних характеристик 

двигуна. Забруднена форсунка призводить до того, що розпил палива через неї 

порушується і набуває неправильної геометрії. Порушення розпилу форсунки 

призводить до неправильного сумішоутворення – через нерівномірний розпил 

паливо недостатньо змішується з повітрям у впускному колекторі. Чим кращий 

розпил палива, тим менший розмір крапель палива. Чим менший розмір крапель 

палива, тим більша поверхня контакту між паливом і повітрям, відповідно, 

ефективніше сумішоутворення. 

Форсунки – чи не єдині нерозбірні вузли системи впорскування, 

характеристики яких вдається відновити, очищаючи від бруду.  

Циклова подача палива і-тою електромагнітною клапанною форсункою 

описується рівнянням: 

 0

2 ( ) ,

впр

цпі п а sG f Р Р d



     
   (1) 

де  впр
 – тривалість відкритого стану клапана форсунки (тривалість 

впорскування); п  – густина палива; Ра – тиск палива в акумуляторі; 

Рs – тиск повітря у впускному колекторі; 
f

 – ефективний прохідний перетин 

розпилювача форсунки, що змінюється залежно від підіймання клапана (голки 

форсунки). 
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УДК 658.631.3  

Мельник А., магістрант факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Тригуба А.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПЛАНУВАННЯ СЕЗОННОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

НА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН СК-5 МЭ-1 «НИВА-ЭФФЕКТ»  

З УРАХУВАННЯМ МІНЛИВИХ ПРИРОДНО-ВИРОБНИЧИХ  

УМОВ РЕГІОНУ 

 

Основною причиною несвоєчасного збирання зернових є нестача комбайнів. 

Для їх поповнення потрібно знати потребу сільськогосподарських підприємств 

(СГП) у цих машинах. Чинні методи й моделі визначення парку зернозбиральних 

комбайнів, розроблені останніми роками, ґрунтуються на імітаційному 

моделюванні зернозбиральних процесів. Однак вони не враховують сукупну дію  

всіх головних чинників цього процесу, тому їх не можна визнати такими, що 

адекватно його відображають. Це не дає змоги об'єктивно визначити сезонне 

навантаження на комбайн та встановити значення прогнозованих показників 

системної ефективності виробництва СГП. 

Використана статистична імітаційна модель функціонування віртуальної 

системи «комбайн – сезонна множина полів» на основі врахування фізичних 

показників комбайнів та стохастичності проектного середовища дає змогу 

визначити системні функціональні показники використання комбайнів та за 

вартісним критерієм узгодити їх фізичні показники зі сезонним навантаженням.  

Встановлені статистичні розподіли агрометеорологічних характеристик 

проектного середовища та організаційно відкоригованого добового фонду часу 

збирання ранніх зернових в умовах Львівщини є моделями, які відображають 

агрометеорологічний вплив проектного середовища на ефективність проектів 

систем централізованого збирання ранніх зернових культур. 

На основі виконаних досліджень встановлено, що для умов Львівської 

області сезонне навантаження на комбайн СК-5 МЭ-1 Нива-Эффект слід планувати 

– 175 га. При цьому сумарні питомі затрати коштів на збирання становитимуть 

3130 грн/га. За іншого сезонного навантаження сумарні питомі затрати коштів на 

збирання суттєво зростають. 
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УДК 631.353.6 

Маєвський Д., магістрант факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: доцент Залужний В.І.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯННЯ ФАКТИЧНИХ СКЛАДОВИХ ЗАТРАТ ЧАСУ НА 

ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ З РІЗНИМ МЕТОДОМ ЗВАЖУВАННЯ 

У структурі трудомісткості транспортних перевезень затрати часу на 

зважування, як правило, приймають нормативними. Проте практично вони значно 

відрізняються залежно від способу зважування. 

Проведеним хронометражем робочого часу водіїв у господарстві й обробкою 

статичних даних було встановлено фактичні затрати часу на виконання робіт у 

процесі одного рейсу та порівняно їх із нормативними.  

Хронометраж проводили під час перевезення врожаю з поля на елеватор 

господарства для автомобіля ЗІЛ-130. Відстань з поля до елеватора – 20 км. Дорога 

– з твердим покриттям, гравійна. Порівнювали три варіанти – розміщення 

мобільних статичних та динамічних ваг у полі та використання стаціонарних ваг у 

господарстві.  

Як видно із структур затрат, більшість часу затрачено на переміщення 

транспорту (перевезення врожаю з поля та холостий зворотній переїзд), що 

відповідає його призначенню. Зважування у структурі затрат часу на рейс займає 1-

2%. Також 1% від загальної тривалості рейсу для стаціонарних ваг припадає на 

переїзд із поля в господарство для зважування продукції.  Значно більше часу 

затрачається на очікування завантаження, що свідчить про недостатню якість 

організації виробничих процесів у господарстві.  

Порівнянням тривалості елементів робіт під час одного рейсу автомобіля для 

різних способів зважування виражено найсуттєвішу різницю між стаціонарними і 

мобільними способами зважування – в переїзді з поля для зважування продукції й 

назад. 

 
УДК 631.353.6 

Логін С., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к.т.н. Гошко М.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ  

НА БАЗІ ЕНЕРГООЩАДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 

 

Нині гостро постає питання пошуку шляхів зменшення споживання 

електричної енергії. Саме це було поштовхом для проведення досліджень. Було 

проведено аналіз технічних засобів електроосвітлення мережі з використанням 

таких типів ламп: розжарення, галогенних, КЛЛ, та світлодіодних. 
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Ще нещодавно світлодіодні лампи поступалися компактним люмінісцентним. 

Однак, як показує наш дослід, картина кардинально змінилася у 2015 році.  

Основним бар’єром впровадження світлодіодних ламп була їх висока 

вартість порівняно із компактними люмінісцентними лампами. Так, ми бачимо, що 

у 2014 році вартість експлуатації світлодіодних ламп протягом 50000 год становила 

на 12,38% більше, ніж вартість КЛЛ. Проте вже у 2015 році світлодіодні лампи є 

дешевшими в експлуатації на 98,68%. 

На жаль, значна частина ламп, які надходять на ринок України, як і КЛЛ, не 

відповідають задекларованим електричним параметрам. Так, споживана потужність 

Led ламп значно перевищує заявлену виробником. Наприклад, лампа марки 

«Eurolamp» 10 Watt перевищує потужність на 39,39 %, лампа марки «Electrum» 

10 Watt перевищує на 36,87 %, а лампа марки «Extra» – аж на 54,55 %. 

Також у процесі досліджень було виявлено, що світлодіодні лампи мають 

вищу світловіддачу за напруги мережі 150 В. Тобто з позиції економії споживання 

електроенергії було б доцільніше використовувати такі типи ламп за пониженої 

напруги електромережі. 
 

 

УДК 631.353.6 

Лаврів В., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики  

Науковий керівник: к.т.н. Янків В.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАЛОК КОЧЕННЯ  

МОСТОВОГО КРАНА 

 

Оптимізація параметрів головної балки кочення мостового крана зводиться 

до мінімізації площі перерізу профілю за дотримання умови міцності: 

. 

 та забезпечення умови жорсткості: 

. 

З умови міцності обчислено момент опору головної балки кочення. Вибравши 

матеріал для балок і максимально допустиме напруження, знаходимо наступне 

ближче значення – момент опору, см3: 

. 

Знаючи W, вибираємо за ГОСТом відповідний профіль двотаврової балки. 

На основі проведених обчислень маємо змогу вибрати найоптимальніший 

варіант профілю не тільки за металомісткістю, а й за вартісними показниками, що 

доцільно в побудові балок кочення. 
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Обчислення виконано для тьох основних профілів для вантажопідйомностей 

Q = 1; 2;  3; 4; 5 т; та сталим прольотом 6 м. Проведені розрахунки аналітичним 

методом порівняно з прикладною бібліотекою Компас-3d та підтверджено 

експериментально на лабораторній установці.  

Оцінку металоконструкції за вартісними показниками здійснюємо за 

формулою:                                 = , 

де  – маса одного метра профілю;  – ціна за один метр виробу; L – довжина  

профілю.  

Після цього маємо змогу обрати балки за ціновою характеристикою.  

 
 
УДК621.878 

Возний Н., ст. 7-го курсу факультету механіки та енергетики  

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гуменюк Р.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИБІР МАТЕРІАЛУ СТАЛЕЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШИЙОК ВАЛА 

ЛАНЦЮГОВОГО ТРАНСПОРТЕРА 

 

Досліджено залежності параметра статичної тріщиностійкості (К1С) від 

марок порошкових дротів, температури нагріву та фізико-механічних 

характеристик наплавок. Експлуатація робочих елементів (вала) ланцюгового 

транспортера призводить до руйнування через зародження кільцевих тріщин за 

напружень, які виникають під час довготривалої роботи у складних умовах 

напружено-деформованого стану (ударні навантаження). Для цього необхідно 

досліджувати поведінку сталей з погляді їх тріщиностійкості. 

Досліджено осьовий розтяг циліндричних зразків із кільцевою тріщиною в 

заплавці, який виконано на розривній машині (фірми Instron), де записується 

діаграма руйнування в координатах сила – деформація (F-ε). Маючи для кожного 

конкретно розірваного зразка значення сили Р=Р* та вимірявши геометричні 

параметри циліндричного зразка D, dтр; ε = dтр/D і застосовуючи формули механіки 

руйнування, підраховано тріщиностійкість матеріалу заплавок із порошкових 

дротів ПП-АН170, ПП-АН170А, ПП-АН19. Максимальні значення твердості за 

HRC має найтвердіша наплавка (ПП-АН170), і мінімальні – найв’язкіша наплавка 

(ПП-АН19) (див. таблицю). 
Таблиця 

Механічні характеристики наплавок та їх тріщиностійкість, K1С 

№ 

з/п 

Марка 

порошкового 

дроту 

Механічні характеристики 
Тріщиностійкість 

K1С, МПа м  

σв, МПа σт, МПа HRC Експеримент 

1 ПП-АН170 860 780 58…67 27,8 

2 ПП-АН170М2 820 730 55…62 52,2 

3 ПП-АН19 560 490 35…38 32,1 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА  

ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
УДК 624.012 
Балабух С., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: професор Добрянський І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ АРМУВАННЯ КОНСОЛЕЙ СТАЛЕБЕТОННИХ 

КОЛОН ЛИСТОВОЮ АРМАТУРОЮ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
У будівництві сталебетонні конструкції займають одне з важливих місць. 

Застосування сталебетону дає змогу використовувати бетони високих класів і 

високоміцну арматуру, що приводить до зменшення витрат матеріалів і зменшення 

маси конструкцій. У виготовленні збірних сталебетонних конструкцій легко 

застосувати високу механізацію й автоматизацію трудомістких будівельних 

процесів, що підвищує продуктивність праці та скорочує терміни будівництва. 

Виготовлення збірних конструкцій між собою у каркаси споруд і передача 

навантажень від балок, ригелів і ферм на колони у багатьох випадках неможливі 

без участі коротких консолей. Короткі консолі ‒ найважливіші конструктивні 

елементи у каркасах споруд. У нормах проектування закладені різні підходи до 

розрахунку і конструювання коротких консолей, що підтверджує складність їх 

напруженого стану. Можна дійти висновку, що і до сьогодні не знайдено 

раціонального підходу до розрахунку та конструювання цих елементів. Під час 

огляду різних джерел літератури та обстеження інженерних споруд після тривалої 

експлуатації, в яких короткі консолі були запроектовані відповідно раніше за чинні 

норми, часто виявляли надмірну ширину розкриття похилих тріщин, яка, як 

правило, призводила до руйнування коротких консолей і аварій споруд. Тому 

пошук нових методів розрахунку цих дуже відповідальних конструктивних 

елементів є важливим.   

 

 

УДК 624.04:58(204):631.2 

Борис В., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: асистент Баранович А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

НА БАЗІ АКВАКУЛЬТУРИ 

 

Aквакультурa давно посіла провідне місце в оформленні та продуктивності 

фермерських господарств України. Водні резерви країни сприяють розвитку та 



415 

 

зростанню кількості господарств. Рибне господарство на базі аквакультури – наше 

майбутнє. Сучасні технології та систематизація – щлях до успішного розвитку 

господарства. Наприклад, місцева ізраїльська рибна ферма «Кибуц Дан» для 

розведення осетрових риб з початку свого заснування користується сучасною 

системою УЗВ. Використання водних ресурсів в архітектурному середовищі 

корисне для людини і природи. 

Україна – країна широких можливостей для впровадження акваелементів в 

архітектурне середовище виробництва. Про це свідчать статистичні дані про 

розвиток водних господарств та інтерес закордонних інвесторів цією сферою 

виробництва.  

Система УЗВ – це закрите фермерське господарство з чітким поділом на зони 

та розподілом сучасних технічних засобів.  

Архітектура дво-триярусна, часто з купольним завершенням, є компози-

ційним центром в архітектурному середовищі фермерського господарства. Завдяки 

закритій системі виробництва будівельні норми дають змогу розташувати її в 

безпосередній близькості до населених пунктів. Купольна система перекриття 

основної виробничої будівлі створює світлий простір, який вирізняє дані 

господарства закритого типу. 

Саме це фермерське господарство можна використовувати та видозмінювати 

від виробничого до відпочинково-екскурсійного призначення. 

Аквакультура – це не лише промисловість, це – частина життя та відпочинку. 

Це прогресивний напрям фермерського господарства, який є частиною архітектури 

й дизайну садибної ділянки.  

 

 

УДК 711.4.168 

Балюк Р., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Гнесь Л.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ АГРОПІДПРИЄМСТВ 

ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

В Україні завжди гостро стояло питання розвитку сільськогосподарської 

галузі. У минулому часто насильницькі методи господарювання у вигляді 

колективних господарств, надшвидкі темпи використання земель призвели до 

важких наслідків.  

Із початком розбудови державності постало питання відродження потужного 

сільського господарства, без чого неможливо створити міцну, незалежну, 

самостійну Україну. 

Нова соціально-економічна ситуація зумовила нові відносини господарю-

вання, а також нові зв’язки, які є важливими для відродження сільськогоспо-

дарської галузі. Саме в час незалежності з’явилися підприємства, які втілюють у 

життя свіжі підходи виробництва, технології тощо. Але радянська спадщина 
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колгоспів залишила по собі великий спадок споруд, які на сьогодні ще є 

конструктивно міцними і зовсім не відповідають сучасним вимогам часу. Перед 

автором дослідження постало питання використання: що ж робити з тим спадком, 

який не відповідає новій системі господарювання.   

На основі натурних досліджень та аналізу зарубіжного досвіду реконструкції 

агропідприємств ми дійшли окремих висновків щодо зміни функції й структури для 

використання споруд для нових потреб і сільськогосподарських галузей.   

 
 

УДК 624.054.53 

Баран П., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Боднарчук Т.Б.,  

Львівський національний аграрний університет 

 

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ДЕРЕВ’ЯНИХ АРОК  

ІЗ ЗАТЯЖКОЮ З КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 

Склопластикова й базальтова арматура з’явилась у 60-х роках XX ст. та вже 

знайшла широкий спектр застосування в будівельній промисловості. Хімічна 

стійкість, непіддатливість корозії й важкогорючість цих видів арматури збільшують 

довговічність конструкції. Із їх застосуванням значно зменшуються неоправдані 

витрати на експлуатацію й потребу в дорогих ремонтах. 

На сьогодні досліджено лише використання сталевої арматури в дерев’яних 

дощатоклеєних балкових елементах, яка порівняно з композитною арматурою є 

менш міцнішою і водночас піддається корозії у вологому середовищі, а отже, є 

недостатньо ефективною в таких конструкціях. 

Перевагою використання композитної арматури є її модуль пружності, який 

менший, ніж у сталевої арматури, що сприяє кращій сумісній роботі її з деревиною. 

Крім того, менша вага і більший тимчасовий опір композитної арматури можуть 

забезпечити легкість і міцність конструкцій. 

Висока міцність композитної арматури за невеликої питомої ваги, 

несхильність до корозії, унікальна хімічна стійкість є основними її перевагами над 

сталевою. Саме тому виникла ідея використати композитну арматуру як затяжку в 

дерев’яній тришарнірній арці. Проте питання використання композитної арматури 

в дерев’яних конструкціях залишається недослідженим та актуальним. 

Виникає необхідність створення методики розрахунку міцності й деформа-

тивності, визначення повноти використання міцнісних характеристик композитної 

арматури, а також перевірки її зчеплення з деревиною. 

 

 

 

 

 

 



417 

 

УДК 624.04:631.234:639.3 

Баскаков В., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: асистент Баранович А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АКВАПОНІКА ЯК СУЧАСНЕ ВИРІШЕННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ОВОЧЕВО-

ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Аквапоніка – високотехнологічний спосіб ведення сільського господарства, 

отримання продуктів харчування в одній системі на основі аквакультури та 

гідропоніки. 

Аквапоніка спирається на природні відносини між водними тваринами і 

рослинами, є природною екосистемою. Система – це дві місткості, розташовані 

одна над одною. У нижній ємності – риби, у верхній – рослини. Вода до рослин 

подається від риб за допомогою заглибного насоса (помпи). Також невід’ємним 

компонентом цієї системи є бактерії. Така технологія є екологічно безпечною. Вона 

працює за принципом екосистеми: риби забезпечують живлення рослинам (відходи 

життєдіяльності риб є натуральним добривом для овочів або квітів), а рослини 

очищують воду. У багатьох країнах аквапоніку вже використовують у промислових 

масштабах.  

В об’ємно-просторовому вирішенні споруди – сучасні, з великою кількістю 

заскленої поверхні. Саме засклення орієнтується на південь, що в цьому об’єкті 

сприяє швидкому дозріванню рослин. Архітектура сучасна, з насиченням скла та 

конструктиву. У планувальній структурі наявні самі виробничі приміщення, окрім 

них – приміщення магазину, лабораторії й адміністративні приміщення. Вони 

можуть бути одно- або багатоповерховими залежно від процесу, який запропонує 

інженер-архітектор. Конструктив різноманітний залежно від поверховості та 

рельєфу ґрунтів. Але здебільшого матеріал цих споруд – бетон, цегла, метал і скло. 

Також у Лондоні успішно запущений контейнер Aquaponic – частина системи 

гібридної технології, де методи вирощування рослин у воді синтезуються з 

практикою залучення водних тварин, модуль, оснащений теплицею на даху, 

підгодовують поживними речовинами стічних вод з рибою. 
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УДК 624.012   

Берсан О., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Фамуляк Ю.Є 

Львівський національний аграрний університет  

 

 

РОБОТА ЗГИНАНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЛЕГКОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

З ОРГАНІЧНИМ АРМУВАННЯМ 

 
Доцільність використання виробів з легких бетонів підтверджено низкою 

досліджень та виробничим досвідом у будівельній практиці України, Польщі, 

Німеччини та інших зарубіжних країн. У багатьох країнах легкі бетони мають 

широке застосування в житлово-промисловому будівництві. 

Найпопулярнішими серед легких бетонів у будівництві є піно- та газобетони, 

що дають змогу знизити вартість житлового й промислового будівництва у кілька 

разів. Щоб утворити пористу структуру в коміркових бетонах, користуються 

переважно двома способами: додаванням до водної суспензії змішаних матеріалів 

газоутворювальних добавок, або змішуванням суспензії з піною. Матеріал, 

виготовлений першим способом, має назву “газобетон”, а другий – “пінобетон“. 

Роль в'яжучого для приготування цих коміркових бетонів зазвичай виконує цемент. 

Піно- та газобетон, як і будь-які інші матеріали на основі цементу, з часом 

накопичують міцність. Їх вважають негорючими будівельними матеріалами. 

Наявність пор у таких бетонах забезпечує кілька важливих особливостей: низьку 

теплопровідність, малу вагу й простоту обробки. 

За несучими властивостями коміркові бетони належать до крихких бетонів, і 

тому без додаткових засобів, які би сприймали розтягувальні зусилля, їх важко 

використовувати як пролітні згинані конструкції, а без встановлення засобів, які би 

сприймали стискальні зусилля, – такі конструкції важко використовувати як 

центрально та позацентрово стиснуті конструктивні елементи, що має важливе 

значення в будівельній індустрії.  

Застосування комплексних легкобетонних елементів, які б дали змогу в 

одному перерізі поєднувати легкість, тепло- та звукоізоляційні властивості легких 

бетонів і міцнісні характеристики конструкційних легких бетонів, які додатково 

армуються не традиційною стрижневою металевою арматурою, а використовується 

інший тип, застосовуються недостатньо, і тому їх не так широко використовують у 

будівельній практиці. 
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УДК 624.012 

Бігун В., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Наукові керівники: к.т.н., доцент Білозір В.В., старший викладач Височенко А.В.  

Львівський національний аграрний факультет 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ НЕСУЧОЇ 

ЗДАТНОСТІ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ 

ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

 

В Україні налагоджено випуск фібрової арматури, яку поки що 

використовують у конструкціях підлог промислових будівель, торговельних залів 

тощо. Однак вона може бути використана як арматура несучих конструкцій. Цьому 

сприятиме також національний стандарт, основні положення якого добре 

узгоджуються з аналогічними нормами, наприклад, Росії. Дослідники 

сталефібробетону вважають, що до 80% збірних конструкцій можна  модифікувати 

з повною або частковою заміною стрижневої арматури на фіброву. Це у свою чергу 

дасть змогу знизити трудовитрати до 30% за рахунок зменшених товщини стінок і 

товщини захисного шару бетону, до 10% знизити витрати арматури та бетону, тому 

інтенсифікація експериментальних і теоретичних досліджень несучих сталефібро-

бетонних конструкцій є важливою складовою за впровадження таких конструкцій у 

практику будівництва. 

Методи розрахунку несучої здатності сталефібробетонних елементів, 

прийняті в Україні, розроблені аналогічно до армоцементних конструкцій, тому для 

стадії граничної рівноваги прийняті прямокутні епюри напружень 

сталефібробетону як у розтягнутій, так і у стиснутій зонах. Дослідження свідчать, 

що такий підхід може призвести до того, що конструкції, розраховані за 

українськими нормами, можуть не відповідати вимогам надійності. Цікавим є 

також підхід, згідно з яким використовуються повні діаграми деформування 

сталефібробетону. 

 

 

УДК 691.321.4 

Білозір В., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник к.т.н., доцент Шмиг Р.А.  

Львівський національний аграрний факультет 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ФІБРИ  

З ВИКОРИСТАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ 

 

Відомо, що з використаних ПЕТ пляшок можна отримувати фіброву 

арматуру. Про це свідчать окремі публікації в журналах, які входять до 

науковометричної бази Scopus. Однак призначення ширини і довжини фібр поки 

що не має достатньо обґрунтування. Для залізобетонних стрижнів, які висмикували 

з бетону, відома залежність: 
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                                           ,                                                              (1)   

де − довжина зароблення стрижня в бетон;  – діаметр стрижня;  – коефіцієнт, 

який враховує зчеплення стрижня з бетоном і дорівнює 1,2 для гладкої арматури; 

 – характеристичне значення міцності арматури; – те ж саме бетону. 

Еквівалентний діаметр фібри прямокутного перерізу визначимо з рівності 

периметрів: 

                                    ,                                                        (2)  

де  – ширина фібри;  − товщина фібри, що дорівнює в середньому 0,25 мм. 

Використавши рівняння (1) і (2), знаходили таку довжину фібри, яка б 

заанкеровувалася на чверті її довжини для різних класів бетону за міцності фібри 

170 МПа. Наприклад, за використання бетону класу С20/25 і ширини фібри 1, 2, 

3 мм отримані оптимальні довжини фібр 32, 60, 84 мм відповідно, за використання 

бетону класу С25/30 – 25, 47, 67 мм відповідно, за використання бетону класу С30 

/37 – 22, 39, 56 мм.   

 

 

УДК 75.021 

Борис В., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: старший викладач Задорожний Б. В. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

АКВАРЕЛЬНИЙ ЖИВОПИС “БАТИК” 

 

Цікавлячись батиком, ви, напевно, небайдужі до самих тканин. 

Спостерігаючи за їх різноманітністю, обов'язково, мабуть, помічали, як по-різному 

тканини реагують на те, коли на них потрапляє крапелька води... На товстій 

пальтовій тканині видно, як повільно вбереться цяткою, а по ніжному шовку 

тоненькою цівкою втече донизу. 

Шанувальники техніки «акварель по-мокрому» обов'язково в батику почнуть 

освоювати вільний розпис. Поверхня тканини, звичайно ж, зовсім інша, ніж у 

паперу, але принцип розпису по зволоженій тканині такий самий, як у акварелі. 

Після освоєння техніки з’являється бажання покерувати плинністю фарби. 

Для цього існує декілька методів. Техніки холодного й гарячого батику 

передбачають у своїй технології наявність такого матеріалу як резерв для батика. 

Щодо холодного батику, він нагадує вітраж завдяки контурам між 

кольоровими цятками. Ці контури призначені для того, щоб зупинити плинність 

фарби. А за наявності професійних знань цими лініями ще можна обіграти і форму, 

і колір. 

Колись для того, щоб навчатися техніці холодного батику, резерв для нього 

варили самі. 
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Крім гумового клею, що є сполучником і пластифікатором, до складу батик-

резерву входять бензин і парафін. Суміш вибухонебезпечна і має запах. А варили її 

на водяній бані на вогні. 

У продажу є резерви для батика на основі гутти з більш ненав'язливим 

запахом, позаяк для нього використовують очищений бензин. Для роботи 

необхідний додатково розчинник, інакше резерв виходить надто густий. 

Техніка батик – дуже цікавий і мистецький напрям у живописі акверель. 

 

 

УДК 168.522: 72 

Баскаков В., Шелькевич О., ст.3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Степанюк А.В. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

СУЧАСНА САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА МІСТ ГОРОДКА  

ТА ЖОВКВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сучасна сакральна архітектура в Україні має поєднувати в собі прадавні 

традиції українського храмобудівництва та нові форми, враховуючи ті зміни, що 

відбулися у суспільній свідомості й містобудівництві впродовж незалежності 

України. Проектування нових, реконструкція та добудова наявних храмів стали 

важливою ознакою архітектурного життя незалежної країни. Робилося це за 

відсутності власного досвіду і ґрунтувалося на досягненні понад півстолітньої 

давності. 

Сучасне сакральне будівництво шукає відповідної архітектурної форми для 

вираження сутності Церкви. Починаючи з ХХІ ст., можна простежити нове 

ставлення до храмового простору, яке призводить до суттєвих змін у побудові 

церковного інтер'єру. Деякі архітектори звертають свою увагу на візантійські 

традиції, інші прагнуть виробити новий національний стиль, спираючись на 

українське бароко. 

Розвиток сакральної архітектури сприяв відродженню проектування і 

будівництва дерев’яних храмів не тільки православних, а й греко-католицьких. Так, 

церква Святого Духа ‒ збудована на місці каплички св. Варвари у м. Городку. 

Будівництво основних конструктивних елементів церкви було завершено у 1999 р. 

Своєрідністю та новаторством виділяються проекти львівського архітектора 

О. Яреми, прикладом чого є православна церква Петра і Павла у Жовкві. 

Талановитий архітектор обрав для релігійної споруди світлий відтінок сонця з 

білими арками й великими, на весь поверх, вікнами.  

Стає зрозумілим, що, хоча архітектура міст Городка й Жовкви і є сучасною, 

проте вона базується на традиціях, канонах, досягненнях минулого. Подальший 

розвиток неможливий без урахування попередніх відкриттів, бо минуле ‒ це як 

фундамент для теперішнього, і його врахування є обов'язковим для майбутнього 

розвитку культової архітектури. 
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УДК 728.226:711.55 

Шеренга Л., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Колодрубська О. І  

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО 

СЕРЕДОВИЩА БЛОКОВАНИХ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ   

У ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ 

 

У зоні впливу великих міст поступово формуються селища з високощільною 

малоповерховою забудовою блокованими будинками або таунхаусами (від англ. 

“town-house” – міська квартира, будинок) – комплексами комфортабельних 

малоповерхових котеджів. Такі будинки мають щонайменше одну спільну стіну, 

земельну ділянку розміром до 5-6 соток, розміщені у селищі з транспортними 

комунікаціями, сервісними службами та професійною охороною.  

Блокована забудова складається з розташованих у ряд житлових осередків, 

кожен з яких має самостійний вхід і садову ділянку. Будинок має можливість 

абсолютно вільного планування та може бути одно-, дво-, триповерховим.  

Мешканці блокованих будинків, на відміну від власників міської квартири, 

мають безпосередній зв’язок з природою.  

У проектуванні селищ із блокованою забудовою на сьогодні необхідно 

вирішувати архітектурну виразність, естетичне оформлення окремих елементів 

будинків. Основою емоційного впливу на людину в архітектурі є засоби вираження 

її ідейно-художнього змісту: композиційна побудова архітектурних мас і просторів, 

ліній, площин, об’ємів, їх ритм, пропорції, масштаб тощо.  

Особливостями формування дизайну архітектурного середовища блокованої 

забудови є створення силуету забудови (обрису об’єкта, площинного зображення 

його складових); панорами (широкої й багатопланової перспективи з домінантами, 

акцентами і композиційними паузами); перспективи вулиці (як тривимірного 

простору частини поселення чи вулиці відповідно до зорового сприйняття 

предметів людиною); архітектурного об’єкту; елементів і деталей (зосередження 

уваги на фактурі, кольорі, рисунку окремих елементів архітектурного об’єкта). 

 

 

УДК 621.311.24 (477) 

Гнилка О., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: в.о. доцента Райхенбах Т.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 

Сьогодні світ намагається вирішувати проблему енергоносіїв на основі нових 

підходів, в основу яких покладено покращання технологічного процесу з погляду 
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енергомісткості виробництва, розвитку енергозбереження, розширення 

виробництва енергії за рахунок поновлюваних джерел.  

Найскладнішою щодо ефективності використання енергії залишається 

ситуація справ у житлово-комунальному комплексі, де втрати енергії сягають 

45-50 %.  

Висока ціна на традиційні енергоносії змушує економніше їх витрачати, а в 

майбутньому і зовсім від них відмовитися. Для досягнення цих цілей варто 

максимально використовувати енергію альтернативних джерел енергії. Одним із 

яскравих прикладів енергозбереження є «пасивний будинок». Хоча витрати на 

споруду пасивного будинку більші на 30%, ніж звичайного, експлуатація значно 

дешевша. 

Сьогодні істотну увагу потрібно приділяти теплозахисту об'єктів як таких, що 

будують, так і таких, що реконструюють. У будівельну практику активно 

впроваджують різні системи зовнішньої теплоізоляції й обробки фасадів, 

використовуючи при цьому принцип багатошарових конструкцій, де одна частина 

виконує несучу функцію, друга ‒ тепловий захист об'єкта.  

В умовах ринкової економіки особливого значення набувають технології 

будівництва, що дають змогу досягти максимальних результатів за мінімальних 

витрат часу, сил і засобів.  

Нині в Україні представлено досить велику кількість енергоощадних 

технологій та теплоізоляційних матеріалів. Найпоширенішими серед них є сендвіч-

панелі, різноманітні стінові блоки, енергоощадні стяжки, фасадні панелі тощо. 

Подальший розвиток отримали технології «пасивний будинок». Впровадження 

новітніх енергоефективних матеріалів та технологій зменшить споживання 

теплоносіїв, а відтак ‒ і енергозалежність України від Росії. 

 

 

УДК 624.012 

Гошовський Р., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Наукові керівники: к.т.н., доцент Білозір В.В., старший викладач Височенко А.В.  

Львівський національний аграрний факультет 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ СТАЛЕФІБРОБЕТОННОЇ БАЛКИ  

З ТОРЦЕВИМИ УПОРАМИ ЗОВНІШНЬОЇ СТРІЧКОВОЇ АРМАТУРИ 

 

Відомі конструкції балок, в яких зовнішня сталева смуга виконує роль 

поздовжньої арматури, що винесена за межі  поперечного перерізу. Спільна робота 

бетону та смуги в таких балках забезпечується жорсткими торцевими анкерами. 

Дослідженнями таких балок займався Фамуляк Ю.Є. Проте в них для сприйняття 

поперечних сил і забезпечення несучої здатності похилих перерізів необхідне 

встановлення плоских або просторових каркасів, що призводить до додаткових 

затрат праці.  

Досліджено такі балки зі зовнішньою смуговою арматурою, за виготовлення 

яких була б знижена трудомісткість. Поставлену задачу вирішуватимемо тим, що 
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з/б балка зі зовнішньою смуговою арматурою з жорсткими торцевими анкерами 

міститиме також фіброву арматуру.  

Таке вирішення дасть змогу одночасно з приготуванням бетонної суміші 

вводити в неї фібру, яка в конструкції балки виконуватиме роль поперечної 

арматури. Фіброве армування сприйматиме також частину розтягувальних зусиль, 

які виникають від дії згинальних моментів, що може забезпечити  зменшення площі 

поперечного перерізу сталевої смугової арматури.  

Сталефібробетонні балки з торцевими упорами і з фібровим армуванням  

виготовлятимемо так: до бетонної суміші під час її приготування додаватимемо 

фіброву арматуру, кількість якої визначимо розрахунком з умови сприйняття нею 

поперечної сили. Отримана фібробетонна суміш  буде вкладена й ущільнена у 

формі для виготовлення балки.  

Таке вирішення конструкції балки дасть змогу, як свідчать попередні 

розрахунки, знизити трудомісткість виготовлення до 30%. Крім того, загальні 

витрати сталі можуть бути знижені приблизно на 10%. Такі балки можна буде 

використати у конструкціях перекриттів, покриттів, віконних і дверних перемичок 

тощо. Окремих досліджень потребуватиме конструкція торцевого упору, який 

забезпечуватиме сумісну роботу бетону й листа 

 

 

УДК 75.01:711:728.1 

Грабас Н., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Савчас Н. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ 

БЛОКОВАНИХ МАЛОПОВЕРХОВИХ  ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

 

Історія розвитку матеріальної культури є доказом того, що нові умови життя 

вимагають створення нових форм корисних об’ємів. Кожний витвір людських  рук 

‒ це ідея, яка має бути виражена в конкретній формі. Цією закономірністю 

позначені всі сфери виробничої діяльності: мало та багатоповерхове будівництво, 

промислове будівництво, машинобудування, засоби транспорту тощо. Якщо 

розглянути перебіг розвитку проектної діяльності архітектора, то ми побачимо 

немовби два напрями. Один ‒ це прагнення реалістично відобразити формування 

блокованих малоповерхових житлових будинків; другий ‒ створення форм, 

особливо тих, яких не існує у природі, які є витвором уяви й фантазії проектанта. 

Сучасні знання величезною мірою розширили наше уявлення про сутність 

формування блокованих малоповерхових житлових будинків і переконали нас, що 

чимало форм і об’ємів, з практичним значенням, теж належать до пластичного 

мистецтва. 

Запропонувати абстрактну форму (коло, квадрат, трикутник, кулю, шести-

кутник, конус) – досить легко. Труднощі починаються тоді, коли треба виготовити 

складний предмет чи об’єкт із кількох різних форм. 
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Формування естетичних аспектів блокованих малоповерхових житлових 

будинків включає декілька особливостей: процес закономірності естетичного 

сприйняття блокованих будівель відносно їх об’єму; знаходження сприятливої 

точки візуального сприйняття; візуалізація як фактор сприятливого сприйняття 

блокованих будівель; вдалий підбір кольорів, які допомагають (у підсвідомості 

спостерігача) чіткості сприйняття форм будівлі. 

Запропонований підхід допоможе архітекторам-дизайнерам у проектуванні та  

краще покаже малоповерхові блоковані житлові будинки з погляду візуалізації й 

естетичного сприйняття їх. 

 

 

УДК 624.012 

Гура І., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н. Бурченя С.П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА РУЙНУВАННЯ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ, 

АРМОВАНИХ СТАЛЕВИМ ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНИМ ЛИСТОМ 

 

Для стадії руйнування характерним є те, що непружні деформації бетону 

поширюються на значну частину стисненої зони перерізу. Розрізняють два випадки 

руйнування згинаного залізобетонного елемента: 

у першому випадку напруження в розтягнутій арматурі досягає границі 

текучості, у стиснутій зоні − призмової міцності бетону; 

у другому випадку (для переармованого перерізу) руйнування починається у 

стиснутій зоні бетону, напруження в розтягнутій арматурі можуть не досягати 

границі текучості.  

Критерієм вичерпання несучої здатності перерізу приймають втрату 

рівноваги між внутрішнім та зовнішнім зусиллями (досягнення максимуму на 

діаграмах «момент-кривизна» (прогин). Так відбулося теоретичне руйнування всіх 

дослідних зразків або «стискальна сила − деформація бетону найбільше стиснутої 

фібри») − екстремальний критерій. 

Перед початком експериментальних досліджень виконувався теоретичний 

розрахунок несучої здатності запроектованих дослідних балкових зразків за 

нелінійною деформаційною методикою з використанням реальних діаграм    

деформування бетону та арматури. Отримані таким чином значення теоретичних 

деформацій дають змогу з достатньою точністю оцінити напружено-деформований 

стан не тільки залізобетонних дослідних зразків, армованих стрижневою 

арматурою, а й сталебетонних, армованих СПВЛ, на кожному етапі завантаження. 
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УДК 512.553.2 

Калитчук Ю., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: к.ф.-м.н., в.о. доцента Олійник Р.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОПИСАННЯ ҐРАТКИ КОНГРУЕНЦІЙ РІСА В МУЛЬТИПЛІКАТИВНОМУ 

МОНОЇДІ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 

 

Задача описання абстрактних об’єктів над фіксованою множиною завжди 

виникає під час дослідження властивостей деяких алгебраїчних структур. 

Довільний лівий головний ідеал виду nN  можна записати як перетин 

головних лівих ідеалів, тобто 
NpNpNpnN kn

k

nn
 ...21

21 , де ip
 – прості 

числа; in
 – їх ступені та kppp  ...21 . 
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таких індексів будемо позначати P . 

Нехай PP  . Зрозуміло, що кожній підмножині P  відповідає певний ідеал 

і навпаки, для кожного ідеалу існує підмножина P .  

Нехай P  – множина всіх послідовностей ступенів простих чисел та I  – 

довільний лівий ідеал моноїда ),( N . Тоді 
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P P
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. 

Отже, за допомогою отриманого описання довільного ідеалу моноїда 

натуральних чисел з операцією множення можна описати ґратку конгруенцій Ріса 

на цьому моноїді. 

  

 

УДК 666.944.017 

Кобко О., ст. 4-го курсу Навчально-наукового інституту пожежної та 

техногенної безпеки  

Наукові керівники: к.т.н., доцент Башинський О.І., к.т.н., доцент Пелешко М.З. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

КОМПОЗИЦІЙНІ ЦЕМЕНТИ ДЛЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

У сучасному будівництві важлива роль відводиться ефективним оздоблю-

вальним матеріалам на основі декоративних цементів.  
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Аналіз даних у галузі отримання декоративних цементів, а також відомих 

закономірностей структуроутворення в'яжучих речовин, свідчить про доцільність 

механо-хімічної активації у вібраційних млинах білого та звичайного 

портландцементів з комплексними додатками, які містять лужний, пуцолановий та 

карбонатний компоненти, що забезпечує прискорення гідролізу клінкерних 

мінералів, утворення підвищеної кількості гідросилікатів, стабілізацію гексагональ-

них гідроалюмінатних фаз, усунення деструктивних явищ у цементному камені та 

підвищення міцності цементного каменю, а в підсумку скорочення енергомісткості 

одержання декоративних в‘яжучих і оздоблювальних матеріалів на їх основі. 

Дослідження  впливу способів механоактивації на дисперсність, грануломет-

ричний склад і фізико-механічні властивості композиційних  цементів з мінераль-

ними додатками світлих тонів показали ефективність технологічного методу меха-

но-хімічної активації у вібраційному млині композиційних  цементів за 

використання лугомісних додатків. 

Визначені принципи композиційної побудови малоенергомісних декоратив-

них в’яжучих  і швидкотверднучого білого композиційного портландцементу та 

проведена оптимізація їх складів, що забезпечує прискорення гідролізу силікатних 

фаз та пуцоланічної реакції, а також стабілізацію структурно-активних Am-фаз для 

отримання оздоблювальних матеріалів з високими експлуатаційними власти-

востями в різних температурних умовах. 

На основі отриманих експериментальних даних розроблено технологічний 

метод виготовлення і модифікування в’яжучих на основі білого та звичайного 

портландцементів з додатками тонкодисперсних відходів промисловості, що 

характеризуються пониженим вмістом клінкерної складової й покращеними 

експлуатаційними характеристиками.  

 

 

УДК 72.012.8 

Кораль О., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: асистент Баранович А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВОДА В ІНТЕР’ЄРІ 

 

Протягом тисячоліть вода в різних культурах символізувала життя й 

добробут. Крім того, використання води в інтер’єрі наближає нас до природи і дає 

змогу абстрагуватися від суєти міського життя.  

Сьогодні істотної популярності набуває використання води в інтер’єрі, так 

званий аква-стиль. Тим, хто воліє бачити не хиткі бризки води, а динамічні потоки, 

варто зупинити свій вибір на фонтанах і водоспадах. Маленький фонтанчик може 

прикрашати стіл, а складнішим рішенням стане підлогова або пристінна фонтанна 

композиція. Ще більший вибір у світі штучних водоспадів. Використання 

дифузорів і підсвічування дасть змогу створити у фонтанах і водоспадах феєричну 

гру води, повітря і світла. Наразі не часто зустрічається в інтер'єрі стельовий 
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фонтан. Це круглий стельовий плафон, з якого прямо в підлогу, де захований 

приймальний пристрій, тече вода, утворюючи прозорий стовп. Причому стовп цей 

може бути круглим, багатогранним, або зі скульптурою всередині. Водна стінка 

може бути до самої стелі, вода нею стікає рівним потоком і збирається в резервуар 

внизу. Виграшне рішення – це стінка з підсвічуванням, яка змінює кольори, й 

зробить інтер’єр незабутнім.  

Акваріум – одне з найцікавіших і водночас заспокійливих видовищ. Джакузі 

– масажний басейн, спеціальна широка ванна з підводним масажем. Масаж 

здійснюється бульбашками повітря або води, які подаються зі заданим тиском і 

температурою зі стінок або з дна басейну.  

В аква-інтер’єрів велика кількість плюсів: науково доведено, що корисно 

дивитися на те, як ллється вода – це сприяє розслабленню й душевній рівновазі. 

Звук дзюркотливого кімнатного фонтанчика буде сприятливо впливати на ваш 

психологічний стан – водні стінки і фонтанчики – це чудові зволожувачі повітря, а 

вологість у житлових приміщеннях повинна обов’язково бути не менше за 50 

відсотків. Від вологості безпосередньо залежать ваш стан здоров’я, самопочуття і 

зовнішній вигляд, тому за ними необхідно стежити постійно, а за допомогою аква-

стилю зробити це  дуже просто. 

 

 

УДК 624.054.53 

Кос Ю., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: старший викладач Нікіфоряк С.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОГОСТІ ТА ЗАСОЛЕНОСТІ БЕТОНІВ У ЧАСІ 

 

Вологість стін та засолення є основними факторами руйнації старих 

будинків. Фундаменти та підвальні приміщення будівель оточені вологою землею. 

У разі порушення ізоляції або її відсутності вода, що є у ґрунті, просочується через 

стіни й руйнує штукатурку й бетон із зовнішнього боку, а після капілярного 

переміщення всередині бетону доходить до внутрішнього шару штукатурки. 

Більшість будівельних матеріалів (цегла, камінь, а також бетон) переважно 

всіяні порами і капілярами. Через капіляри (діаметром від 80 Нм до 20 к) 

транспортується вода проти сили тяжіння, тобто сила проникнення більша від сили 

гравітації – вода переміщується вгору (так само і вбік). Висота підіймання залежить 

від виду матеріалу. Матеріали з дуже малими діаметрами капілярів (бетон класу 

С25/30) пропускають недостатньо напірної води, але капілярно підтягують багато. 

Матеріали з більшими діаметрами капілярів (бетон класу С12/15) краще 

пропускають напірну воду, проте слабко підтягують капілярно. Матеріали без пор 

не пропускають і не підтягують води. 

Темні плями на тинку, білі висоли, лущення тинків і фарби, руйнування 

бетону і пористого каменю виступають у горизонтальній смузі на певній висоті над 

поверхнею землі – це майже завжди ознаки шкідливої дії розчинних солей. 
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Розчинні солі (гідроскопічні) проникають у стіну по-різному: разом з водою, яку 

підтягують капіляри з ґрунту, з нещільної каналізації в забрудненому середовищі, а 

також із дощової води. Причиною засолення фундаментів може бути складування в 

підвальних приміщеннях будинку без захисту продуктів, що містять сіль. Буває 

також, що матеріал, використаний на будівництві, низької якості й заражений 

солями. 

Згідно з даними, отриманими внаслідок лабораторного експерименту з 

дослідження засоленості бетонних зразків, можна дійти висновку, що характер 

засоленості є практично однаковим для всіх типів зразків. Треба зазначити, що 

нижче від рівня гідроізоляції на поверхні зразка утворилися висоли. Це свідчить 

про ефективність горизонтальної гідроїзоляції, яка не пропускала вологи зі сіллю. 

Тому внаслідок насичення бетону солями вони почали накопичуватися на поверхні. 

 

 

УДК 725.2(477.83) 

Кость Ю., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури  

Науковий керівник: в.о. доцента Фамуляк Я.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ВИРІШЕННЯ  

ЗАЇЖДЖИХ ДВОРІВ ГАЛИЧИНИ 

 

Бурхливе зростання туризму у світі спричинило активне розширення 

готельної індустрії в усіх країнах. Україна за рівнем розвитку мотелів у п’ять разів 

відстає від середніх показників у Європі, майже втричі – від країн Центральної 

Європи, хоча в 1,2 раза перевищує показники, середні для СНД. 

Корчма – це первинний мотель. Вони були зручні за часів подорожей на 

власних конях, але з кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. поступово почали зникати, хоча 

існували ще досить довго як своєрідні установи зі всілякими функціями – 

економічними, культурними і суспільними, і як невід'ємні елементи забудови, в 

архітектурі яких виразно прочитувалися особливості регіональної архітектури. 

Відбулося чимало змін, корчма пройшла низку перебудов, але основну функцію – 

надання житла подорожнім – зберегла за собою. Спершу це була просто корчма, 

згодом – заїжджа корчма (заїжджий двір), потім такі функції виконувала поштова 

станція, і лише після Другої світової війни на території сучасної України почали 

з’являтися так звані придорожні мотелі.  

Принципи функціонування автомобільного туризму, які існували раніше, 

нині застаріли й не відповідають ринковим вимогам. Вимагають дослідження 

питання нового підходу до формування організаційних структур як форми, яка 

забезпечує ефективний розвиток автомобільного туризму, підприємств, що входять 

до його складу, принципів їх функціонування. Тільки такий туристичний комплекс 

може розраховувати на успіх і популярність серед населення і зарубіжних туристів, 

до схеми благоустрою якого входить широкий набір новітніх засобів для занять 

спортом будь-якої пори року, оздоровчими процедурами, для творчої й ефективної 
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роботи ділових людей, змістовного дозвілля та культурного відпочинку, тільки за 

високого рівня технічного й естетичного стану.  

На основі аналізу стану та рівня розвитку інфраструктури туризму в умовах 

ринкової економіки обґрунтовано необхідність модернізації підприємств 

мотельного господарства, підвищення якості послуг використанням комплексних 

соціологічних досліджень та впровадження нових моделей управління. 

 

 

УДК 624.054.53 

Костів Т., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: старший викладач Лапчук М. А. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНИХ  

ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ПАЛЬ 

 

Усі випробовування паль проводять з метою експериментальної перевірки їх 

несучої здатності й деформативності ґрунтів основи на рівні п’яти (низу) палі. 

Експериментальні дослідження виконують за схемою статичного вдавлювання. До 

комплекту обладнання для випробовування паль входять: гідравлічний домкрат і 

станція насосна гідравлічна з ручним або електричним приводом для завантаження 

палі, упорна конструкція для сприйняття реактивних сил від домкрата у вигляді 

металевих балок і 2-х, 4-х, 6-ти, або 8-ми-анкерних паль, реперна система і 

вимірювальні прилади для замірювання деформацій (переміщення) палі. 

Випробовування паль виконують монотонним способом ступінчато-

зростальним навантаженням. Величину ступенів навантаження приймають у 

відповідно до вимог ДСТУ Б В. 2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) п. 8.2.1. та ДСТУ-Н ЕТ 

1997-2 (Єврокод №7 “Геотехнічне проектування/ дослідження та випробування 

ґрунту; Еurocode 7, ground investigation and testing). 

Ступені навантаження приймають 1/10 найбільшої величини розрахункової 

несучої здатності (Fd) на палю для пилувато-глинистих ґрунтів, або перших три 

ступені 1/5 величини Fd для піщаних ґрунтів. Допустиме максимальне розрахункове 

навантаження на палю за результатами випробувань визначається з урахуванням 

коефіцієнтів надійності за навантаженням та сейсмічного впливу.  

На відміну від динамічних випробувань та зондувань ґрунту еталонними 

палями, статичні пальові випробування мають низку переваг, а саме: менше 

затратні, оскільки не потребують складних машин та механізмів; дають змогу 

проводити роботи в обмежених геологічних умовах, а саме у стиснутій історичній 

забудові, де заборонені динамічні роботи; дають змогу отримати достовірні дані 

про реальну несучу здатність паль у тих чи інших геологічних умовах.  
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УДК 624.04:631.2 

Ковальчук В., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: асистент Баранович А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ  

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Україна – велика аграрна держава. Її сільське господарство – одна з основних 

галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у житті суспільства. 

В Україні фермерські господарства почали активно розвиватися на початку           

90-х років. За останні десять років спостерігається тенденція до збільшення 

валового виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими госпо-

дарствами. Нові комбіновані фермерські господарства не мають відходів 

виробництва, а якщо конкретніше – то вони незначні. Комбіноване фермерське 

господарство передбачає одночасно декілька галузей, наприклад, конярство: 

вигодовування та розвиток племінних та робочих коней; кінний спорт (становить 

безперечний інтерес, сприяє одночасно розведенню коней та розвитку кінного 

спорту в Україні); відпочинок та лікування (дає змогу долучитися до природи і 

відчути силу єднання людини й коня. Іпотерапія – лікування спілкуванням з кіньми 

тощо). 

Сучасний житлово-виробничий двір фермерського комбінованого госпо-

дарства має бути ансамблем в архітектурно-планувальному, об’ємно-просторовому 

та художньому вирішенні, відповідати вимогам і технологіям сучасності, адже це 

може вплинути на вирішення пейзажу сучасного села, його єдності з існуючою 

забудовою та ландшафтом. У проектуванні житлово-виробничого двору фермерсь-

ких комбінованих господарств сільських поселень варто надати особливу увагу їх 

архітектурно-планувальному вигляду та благоустрою, що передбачає: упорядку-

вання зонування території сільських поселень; створення оптимальних умов для 

праці, побуту й відпочинку його відвідувачів та робітників; організацію території 

та розміщення об’єктів житлово-виробничого та торгово-бізнесового призначення.  

Отже, комбіновані господарства – це ті, які формуватимуть системи оптових 

селянських ринків, необхідних для збереження продукції. 

 

 

УДК 711.4.168 

Крис В., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Гнесь Л.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

Відомо, що на сьогодні рекреація й туризм – одні з найприбутковіших видів 

бізнесу у світі. Цей сектор останнім часом стає дедалі важливішим у структурі 
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національних економік, і розвивається дуже швидкими темпами у країнах, що 

надають розвитку цих галузей пріоритетного значення. Отже, цілком природно, що 

рекреація й туризм можуть бути пріоритетною сферою перспективного розвитку 

будь-якої сучасної держави, якщо вона має необхідний для цього природоресурс-

ний потенціал.  

Дослідженнями виявили незнаний потенціал природних ресурсів, які 

використовують для рекреаційно-оздоровчої функції населення України, і ще 

більшу частку потенціалу, яка на сьогодні не задіяна в туристично-рекреаційних 

галузі економіки держави. Стало відомо, що сучасні рекреаційні комплекси на 

сьогодні не повною мірою задовольняють попит споживачів. Старі колишні 

санаторні й відпочинкові комплекси не можуть надавати повного аспекту 

повноцінних послуг через застарілі планувальні рішення, технічне оснащення, 

енергозатрати ними тощо. Однак виявили потенціали нових, не задіяних до 

використання територій, які на основі природних ресурсів можуть і повинні 

розвиватися. Усі ці й низка інших проблем у цій галузі ставить перед сучасними 

архітекторами завдання виявити нові моделі рекреаційних курортів на базі 

природних ресурсів, приватного бізнесу тощо; окреслити мережу нових територій 

рекреаційної системи й задіяти їх для використання, враховуючи вимоги, які на 

сьогодні ставить суспільство. 

 

 

УДК 624.074  

Лазавенко С., ст. 5-го курсу Навчально-наукового інституту пожежної та 

техногенної безпеки  

Наукові керівники: к.т.н., доцент Башинський О.І., к.т.н., доцент Вовк С.Я. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ВОГНЕСТІЙКІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

 

У сучасному будівництві широко застосовують несучі металеві та алюмінієві 

будівельні конструкції різних видів і типів (профілі, таври, двотаври, колони, балки 

тощо). Метали та сплави будь-якого типу мають підвищену чутливість до теплових 

навантажень і руйнівного впливу вогню. Під час нагрівання металу механічні 

характеристики знижуються, виникають значні деформації, що призводить до їх 

руйнування. Тому застосовують вогнезахист для підвищення фактичної межі 

вогнестійкості до потрібних значень. 

Зв'язком для створення таких покриттів можуть слугувати поліорганосилок-

сани. Недоліком таких матеріалів є їх горючість. Аналіз літературних даних 

показав, що для збільшення вогнестійкості таких матеріалів найефективнішим є 

введення у склад покриттів додатків (компонентів), які істотно підвищують 

термостабільність матеріалу та прискорюють процеси формування захисного 

покриття внаслідок зниження температури синтезу нових термо- і вогнестійких 

силікатних фаз. Тому розкриття механізму й потенціалу модифікування введенням 
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до складу захисних покриттів додатків різної хімічної природи є основою для 

отримання високотемпературних і вогнестійких покриттів. 

Проведеними дослідженнями – методом ортогонально-центрально˗компо-

зиційного планування ‒ встановлено вплив складу вихідних композицій для 

підвищення вогнестійкості конструкцій з алюмінієвих сплавів. Окрім того, 

підтверджено правильність вибору компонентного складу захисних покриттів. Для 

подальших досліджень як базового складу покриття рекомендовано (мас. %): як 

зв’язку – лак КО 921-35-40 та наповнювачі оксиди: Al2O3-30-40; TiO2-15-25. 

Перевага запропонованих композицій полягає в тому, що на поверхні конструкцій у 

підсумку формується плівка з оксидів і силікатів, яка характеризується високою 

стійкістю до дії високих температур та вогню. 

 

 

УДК 624.012 

Максим М., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Наукові керівники: професор Добрянський І.М., асистент Грицина О.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН ЗІ СТРІЧКОВИМ 

АРМУВАННЯМ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО  

ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

Застосування стрічкової арматури періодичного профілю як зовнішньої 

арматури сталебетонних колон має переваги порівняно з традиційним армуванням 

залізобетонних колон. 

Залізобетонні конструкції із листовою арматурою широко використовують у 

промисловому, цивільному та сільськогосподарському будівництві. Вони мають 

низку переваг над залізобетонними конструкціями із традиційним стрижневим 

армуванням, а саме:  

- конструктивне вирішення поперечного перерізу залізобетонних згинаних 

елементів із зовнішнім армуванням дає змогу, забезпечуючи міцність і жорсткість, 

зменшити висоту перерізу елементів; 

- досягається істотна економія металу внаслідок застосування зовнішнього 

армування;  

- спрощене посилення залізобетонного елемента за збільшення корисного 

навантаження, що є актуальним у процесі реконструкції;  

- зникає потреба у влаштуванні додаткових закладних деталей для кріплення 

елементів кістяка будівлі, стінового огородження, а також різноманітного 

технологічного обладнання; 

- існує можливість одночасного використання стрічкової чи листової 

арматури як елемента опалубки;  

- тріщиностійкість згинаних елементів із зовнішнім армуванням вища, поява 

й розвиток тріщин у розтягнутій зоні у процесі експлуатації не має такого суттєвого 

значення, як у залізобетонних. 
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Застосування стрічкової арматури періодичного профілю дає змогу зменшити 

витрати на армування колон, а за однакової несучої здатності приводить до 

економії сталі в межах 9%. За реконструкції зі збільшенням величини 

технологічного навантаження вартість буде на 25-32% нижчою, ніж із 

використанням звичайних залізобетонних конструкцій. 

 

 

УДК 725.5(477.83):316.334.55 

Матковський М., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: в.о. доцента Фамуляк Я.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Мережа медичного обслуговування населених пунктів в Україні донедавна 

була представлена досить скупо – це переважно фельдшерсько-акушерські пункти, 

сільські амбулаторії, аптеки. Сучасні мережі охорони здоров'я в селі давно вже не 

відповідають сучасним вимогам і можливостям, однак треба констатувати, що в 

Україні на сьогодні сформувалося соціальне замовлення суспільства на створення у 

структурі первинної ланки охорони здоров'я лікаря особливої категорії, який би міг 

відігравати роль авторитетного професіонала на первинному рівні, задовольняв 

медичні потреби широкого діапазону, тобто сільського лікаря. 

Актуальність цієї тематики посилюється ще й тим, що: такого виду діяльності 

на території України в сільських поселеннях немає; є гостра потреба створювати в 

державі нові робочі місця; необхідно повністю, або бодай частково збільшити 

«ранню» діагностику захворювань, адже, як відомо, центрованість клінік, через 

свою далеку відстань та великі черги, неспроможна знизити рівень захворюваності. 

В Україні спостерігається тенденція до зменшення як кількості медичних 

закладів, так і погіршення самого медичного обслуговування. Отже, проаналізу-

вавши стан закладів охорони здоров’я у Львівській області, можна переконатися в 

тому, що: треба створювати проектну модель типової клініки для сіл; просте і 

найефективніше планування закладу; розробити просту модель дешевого об’єкта 

охорони здоров’я, який би не обтяжував бюджет України; розробити у плануванні 

будівлі сільської лікарні гараж для швидкої медичної допомоги у віддалені населені 

пункти; застосовувати в образі медичного закладу прості архітектурні форми, які 

би здешевили спорудження й експлуатацію закладу. 
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УДК 624.04 

Мазурак Р., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Боднар Ю.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ 

КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ТОНКОСТІННИХ ПРОФІЛІВ 

 

На сьогодні в Україні все частіше використовують давно популярні у 

розвинутих країнах будівельні конструкції із легких сталевих тонкостінних 

елементів. Їх застосовують у громадських, виробничих, сільськогосподарських та 

житлових будинках. Застосування тонкостінних профілів особливо ефективне за 

реконструкції будівель і споруд, наприклад, у надбудові мансардного поверху, 

створенні вентильованих фасадів тощо.  

Отже, актуальним є питання раціонального проектування конструктивних 

систем із сталевих тонкостінних елементів, правильного вибору теорій та методів їх 

розрахунку. 

Часто навантаження до тонкостінного елемента відкритого профілю 

прикладене так, що воно спричинює не тільки згин, а й кручення. Поперечні 

перерізи некруглої форми у процесі закручування стрижня викривляються – 

депланують, і тоді не працює гіпотеза плоских перерізів. У розрахунках таких 

елементів на спільну дію згину та кручення, крім геометричних характеристик 

поперечного перерізу, пов’язаних із законом плоских перерізів, необхідно вводити 

додаткові характеристики. За обмеженої депланації в поперечних перерізах 

виникають додатково нормальні напруження і відповідне зусилля. Крім того, для 

елементів із тонкостінних профілів може мати місце втрата стійкості, як глобальна, 

так і локальна. 

Проведено аналіз наявних методів розрахунку елементів із тонкостінних 

незамкнутих профілів. Виконано розрахунок напруженого стану за статичного 

навантаження тонкостінних балок із використанням класичної теорії стрижнів, 

теорії тонкостінних стрижнів проф. В.З. Власова, методом скінченних елементів. 

Виконано порівняльний аналіз отриманих результатів. 

 

 

УДК 711.4.168 

Ментух М., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Гнесь Л.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ХУТОРІВ У СИСТЕМІ  

СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 

 

У наш час поселенська мережа визначається незбалансованістю соціального, 

економічного, екологічного розвитку в галузі розселення. Спостерігається висока 
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концентрація населення й виробництва у великих містах, де водночас гальмується 

розвиток малих міст, селищ та сільських поселень.  

Споконвіку українське село було чимось більшим, ніж сільськогоспо-

дарськими угіддями. Так, історично склалися три основні соціально-економічні 

типи сільських поселень: село, присілок та хутір. Однією з важливих національних 

форм територіальної організації сільського розселення були хутори. Ще П. Куліш 

писав, що, розвиваючи власну «хутірську філософію», саме на «хуторі», а не в 

місті, людині відкриваються нові смисли буття – простота, цільність, чесність 

щоденного життя, «вкоріненість» в автентичний «ґрунт». 

У радянський період, а саме на початку 60-х років ХХ ст., хутірська форма 

розселення була ліквідована. Форми територіальної організації розселення 

протягом тривалого історичного періоду змінювалися. Так, одні з них 

продовжували розвиватися, інші зникали, коли потреба в їх існуванні зникала, або 

трансформувалися відповідно до суспільних потреб. На сьогодні стоїть завдання 

для відродження самостійних селянських господарств, виявлення основних 

складових доцільності відродження хутірської системи розселення в Україні. Отож, 

метою дослідження було вивчити й узагальнити способи й методи розселення, які 

можна використати на сучасному етапі для аграрних перетворень.  

 

 

УДК 728.37:697.2 

Николаїшин А., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Колодрубська О. І.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

САДИБНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З АВТОНОМНИМ  

ЕНЕРГЕТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

 

Соціально-економічні зміни у державі сприяють появі нових ідей і напрямів у 

формуванні та розвитку архітектурно-планувальної організації садибної забудови в 

Україні, вимагають нових підходів удосконалення місця проживання людини. 

Особливу увагу треба приділяти актуальному напряму розвитку дослідження та 

проектування житлового середовища, який пов'язаний із підвищенням енергоощад-

ності архітектурних об'єктів. 

Досвід розвинених країн доводить, що на сучасному рівні розвитку технічної 

витрати тепла в будівлях можуть бути зменшені більш ніж на 35 %. Реалізувати 

резерви енергозаощадження в будівництві можливо за двома основними 

напрямами: утеплення огороджувальних конструкцій будинків та модернізація 

системи теплового використання. 

У радянський період технологія масового будівництва житла обмежувала 

архітекторів, проектувальників та будівельників у виборі архітектурно-

планувальних рішень будівель, а також у виборі матеріалів для зовнішніх 

огороджувальних конструкцій.  
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На сучасному етапі вдосконалення енергоощадних властивостей стін триває у 

напрямах актуального розподілу несучих, теплоізоляційних, огороджувальних та 

оздоблювальних функцій конструкційних шарів, а також оптимізації властивостей 

утеплювачів. 

Покращання стану житлових будинків можливе за: використання 

альтернативних джерел енергії; створення засобів утилізації та переробки відходів, 

сміття з повторним їх використанням; підтримка з боку держави, популяризація 

ідеї екологічного житла, створення вигідних умов для забудовників, надання їм 

пільг за підтримку курсу на створення екологічного житла; введення спеціальних 

державних програм із розвитку екологічної архітектури із запозиченням світового 

досвіду, заохочення населення. 

 

 

УДК 725.56 (477.83) 

Попше О., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: професор Боднар О.Я.  

Львівський національний аграрний університет 

 

АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТУВАННЯ БУДИНКІВ ПРЕСТАРІЛИХ  

ДЛЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 

Спеціальні житлові будинки для самотніх громадян похилого віку та 

подружніх пар, а також їх умови, розраховані на старих людей, які зберегли повну 

або часткову здатність до самообслуговування в побуті й потребують створення 

полегшених умов для реалізації своїх основних життєвих потреб. Основна мета цих 

соціальних закладів – забезпечення сприятливих умов проживання та самообслуго-

вування, надання соціально-побутової та медичної допомоги; створення умов для 

активного способу життя, у тому числі й можливої трудової діяльності.  

Спеціальні будинки вміщують комплекс служб соціально-побутового 

призначення, медичний кабінет, бібліотеку, їдальню, пункти замовлень продоволь-

чих товарів, здавання білизни до пральні або хімчистки, приміщення для 

проведення дозвілля та трудової діяльності. Спеціалізовані житлові будинки для 

старих забезпечуються також сигнально-черговою системою, яка дає змогу 

цілодобово в будь-який час викликати лікаря, швидку допомогу, що зменшує ризик 

крадіжок, пожеж, отримання травм та неуважне ставлення родичів до пристарілої. 

Для людей, які не можуть далі самостійно проживати вдома (за станом здоров’я, 

відсутністю сім’ї, родичів), існують пансіонати, в яких надається можливість як 

постійного, так і тимчасового перебування. Деякі пансіонати приймають клієнтів із 

специфічними проблемами, наприклад, незрячих, глухих або психічно хворих, але 

більшість пансіонатів не мають спеціалізації.  

Нові форми обслуговування, які існують у пансіонатах: денні лікарні, 

реабілітація довгостроковими періодами, поєднання в одному блоці стаціонару, 

житла та секції відкритого обслуговування, періодичні курси оздоровчого 
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лікування. Останніми роками простежується тенденція до скорочення кількості 

традиційних будинків для людей похилого віку та збільшення такої форми 

соціальних послуг старим людям, як центри денного перебування. 

 

 

УДК 699.86 

Пиць О., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Боднар Ю.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ  

КОНСТРУКЦІЙ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

 

Із кожним роком зростає споживання людством енергії. Значна частка джерел 

енергії ‒ невідновлювальні. Це спричинює додаткові навантаження на навколишнє 

середовище. Збільшуються викиди в атмосферу вуглекислого газу, що призводить 

до так званого парникового ефекту, негативним наслідком якого є потепління, що 

супроводжується природними катаклізмами (повенями, посухами, ураганами). 

Єдиним виходом із цієї ситуації є раціональне споживання енергії, збільшення 

використання відновлюваних джерел енергії, економія енергоресурсів. Істотна 

частка використаної енергії припадає на підтримання в будівлях умов, необхідних 

для життєдіяльності людини, зокрема температурного режиму.  

Наявність розділу «Енергоефективність» у складі проектної документації на 

сьогодні є обов’язковим. ДСТУ Б А.2.2-8:2010 встановлює загальні вимоги до 

складу, викладення та оформлення розділу «Енергоефективність» під час 

проектування житлових та громадських будинків. До розділу 

«Енергоефективність» додається енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН 

В.2.6-31. 

Основні вимоги до теплоізоляційних властивостей сформульовані у ДБН 

В.2.6-31:2006 “Теплова ізоляція будівель” зі Зміною № 1 від 1 липня 2013 року. 

Згідно з цим документом для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних 

будинків обов'язкове виконання умов: приведений опір теплопередачі огороджу-

вальної конструкції повинен бути не меншим за мінімально допустиме значення; 

температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і приведеною 

температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції повинен бути не 

більшим за допустимий згідно зі санітарно-гігієнічними вимогами; мінімальне 

значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних включень в 

огороджувальній конструкції повинно бути не меншим за допустиме значення. 
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УДК 691.321 

Рись О., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гнатюк О.Т. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ АНКЕРНИХ ПЕТЕЛЬ  

З ЦЕНТРАЛЬНИМ ЗВАРНИМ З'ЄДНАННЯМ  

 

Розрахунок стрижневих стропувальних петель замкнутого типу у плоско-

стінних залізобетонних конструкціях рекомендується виконувати з умови міцності 

на розколювання і перевіряти за методиками на міцність анкерних стрижнів, 

локальне руйнування бетону під тиском анкера та виколювання бетону. 

Визначальним у плоскостінних конструкціях є розрахунок на розколювання, який 

розроблений із використанням деяких положень технічної теорії зчеплення 

М.М. Холмянського та пропозицій Р.Залігера для розрахунку петлевого гака із 

умови розколювання. 

Розколювання бетону ‒ результат поперечного тиску, що передається 

анкером на бетон. Запобігти розколюванню дуже важко, тому що руйнування від 

розколювання, як правило, відбувається за великих напружень зминання, і 

розколювальне навантаження мало залежить від форми анкера та від глибини 

анкерування. 

Експериментальні дослідження показали, що для зразків із різноманітними 

формами анкерів розколювальне навантаження приблизно однакове. Розроблена 

інженерна методика розрахунку стропувальних петель замкнутого типу з 

центральним зварним з'єднанням для плоскостінних залізобетонних конструкцій на 

розколюванням бетону. 

Розрахунок із умови розколювання бетону виконано з припущенням 

постійної величини зусилля в гаку на всій його довжині й утворення пластичного 

клина у бетоні в межах гаку. Зчеплення прямолінійних ділянок віток петлі перед 

заокругленням досягає найбільшої величини задовго до максимального 

навантаження, а за напружень в арматурі петлі, які перевищують межу текучості, 

зникає. 

Результати розрахунку замкнутих стропувальних петель за зазначеною 

методикою у більшості випадків відповідають експериментальним даним і можуть 

бути рекомендовані для розрахунку петель у плоскостінних бетонних і 

залізобетонних конструкціях. 
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УДК 712.24:631.11 

Сергійчук Д., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: асистент Баранович А. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗЕЛЕНА АРХІТЕКТУРА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Україна ‒ велика аграрна країна. Тому озеленення фермерських господарств 

має велике значення для оформлення ділянки фермера. Його використовують як 

для декоративного ефекту, так і для функціонального захисту будівель від 

перегріву, створення тіні для майданчиків відпочинку робітників і як можливість 

відокремити одну зону ділянки від іншої, також створюється для шумоізоляції, 

перешкоди вітрам із негативним запахом. 

У країнах світу для озеленення ділянки фермера використовують: 

Арку. За її допомогою можна розділити сад на зони, прикрасити садові 

доріжки або зробити ошатнішими парадний вхід у будинок. У невеликих садах, 

навколо будинку, над доріжками доречні арки, повиті кучерявими рослинами 

(жимолость, хміль, гліцинія, троянди, ломонос, клематиси, дикий дівочий виноград 

тощо). 

Трельяж ‒ легкі, переважно дерев'яні ґрати для зелені, що в'ється. Також 

трельяжами називають берсо-тунелі із рослин на металевому каркасі. Трельяжі 

робляться прямокутні, аркові, конусні та інших форм. 

Пергола – декоративна решітка для рослин, що в’ються. Досить часто 

застосовують для розподілу на зони у фермерських господарствах.  

Топиари – фігурна стрижка дерев і кущів. Поширене садове оформлення 

фермерського господарства фігурно підстриженими кущами, деревами. 

Вертикальне озеленення стін фасадів будинків фермерів не лише надасть 

йому естетичного вигляду, а й і допоможе створити комфортний мікроклімат у 

середині будинку, зменшуючи тепловіддачу зовнішніх стін, знизить рівень 

вуличного шуму, захистить від перегріву під впливом прямих сонячних променів. 

Озеленення на фермі застосовується не тільки, як елемент декору, а й має декілька 

функціональних значень. Насамперед це можливість за досить короткий термін 

створити для фермера і його працівників зелену оазису для відпочинку на свіжому 

повітрі у спекотній літній день.  
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УДК 168.522: 72 

Сергійчук Д., Ковальчук В., ст. 3-го курсу факультету будівництва  

та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Степанюк А.В. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ САКРАЛЬНОЇ  

АРХІТЕКТУРИ ВОЛИНІ 

 

Сучасна сакральна архітектура Волині представлена чотирма видами: 

безверхий поліській, одно- чи триверхий поліський, хрещатий волинський, 

латинізований тип з однією чи двома вежами. Окремо перебуває велика група 

церков, зведених за Синодальним указом з певними місцевими рисами. 

Синодальний указ, який забороняв будівництво церков з використанням 

національних традицій, запровадили на Волині після 1830 р. 

Модерн на основі бароко виражений у церкві Святого Дмитрія в с. Самійличі 

Шацького району. Храм є тридільним, вівтарна частина закінчується абсидою, 

барокові куполи, а також прибудована дзвіниця. 

Ще у 1993 р. почалося будівництво Храму Всіх Святих Землі Волинської у 

місті Луцьку. Після закінчення будівництва цей храм буде одним із найбільших 

храмів України. Церква матиме три давньоруських входи. Верхній храм матиме 

55 м. висоти по хресту, дзвіниця – 65 м. Святоблаговіщенський храм у м. Луцьку 

(початок будівництва у 2013 р.). Храм має цікаве поєднання: нижня части храму є 

зразком архітектури Київської Русі, а верхня – бароковий купол з православним 

хрестом. По закінченню будівництва храм пофарбується у традиційний голубий 

колір. 

В архітектурі церкви Святої і Праведної Анни чітко виражений вплив 

синодального указу на волинську архітектуру. Попри роки, храм зберіг традиції 

Волині у своєму кольорі.   

Храм Надії, Любові та їх матері Софії у місті Володимирі-Волинському не є 

типовим для Волині. Церква побудована зі смерекового брусу й є імітацією 

класицизму, що є не типовим у дерев’яній архітектурі. Різна форма бруса надає 

церкві довершеності. 

У сучасному храмобудівництві Волині найбільше збереглися традиції у 

кольорі, а також відіграв велику роль Синодальний указ, що виражається у 

прибудові дзвіниці до церкви. 
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УДК 624.054.53 

Ступницький М., ст.6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Боднарчук Т.Б.,  

Львівський національний аграрний університет 

 

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН 

АНКЕРІВ ДЛЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ 

 

Високі темпи та рівень сучасного будівництва пред’являють якісно нові 

вимоги до будівельних матеріалів та конструкцій. Із появою композитної арматури 

виникає питання виготовлення пристроїв і способів для закріплення її в 

конструкціях – анкери. 

Для вирішення цієї проблеми розробляють декілька варіантів рішень 

кріплень композитної арматури. 

Перший варіант – заміна полімерної матриці арматури на металеву матрицю 

в опорних зонах, для чого буде використовуватись алюміній. Попередньо, за 

допомогою паяльної лампи, буде звільнено волокна кінцівок композитної арматури 

від полімеру. 

Другим варіантом, що забезпечив би надійне закріплення композитної 

арматури, є зміна форми кінцівок арматури з циліндричної на конічну. Для цього 

кінцівки арматури, волокна якої будуть попередньо звільнені від полімерної 

матриці, вкладені в конічну форму й заливатимуться епоксидним клеєм. 

Третім варіантом кріплення композитної арматури є варіант використання 

цангової муфти. Для цього буде розроблений спеціальний цангово-затискний 

механізм. 

Висока міцність композитної арматури за незначної питомої ваги, 

несхильність до корозії, хімічна стійкість є основними її перевагами над сталевою.  

 

 

УДК 726.1(477.83) 

Свястин Ю., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Гнідець Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ  

У ЦЕРКОВНІЙ ТРАДИЦІЇ ГАЛИЧИНИ 

 

Загальне наукове поняття традиції, новаторства та національної ідентичності 

взірців української церковної архітектури виявляють певні тенденції, які за своєю 

сутністю є важливими в розвитку в храмобудування. Вони зберігають цілісну 

структуру розпланувально-просторового укладу церковної будівлі та її важливої 

особливості вираження й ідентифікації національного знака-символа фіксації 

присутності сакрального у просторовому аспекті.  
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Зовнішній вигляд українських дерев'яних церков вирізняється органічним 

поєднанням форм, вдалим співіснуванням із навколишнім середовищем, що є 

неодмінною рисою майже кожного національного будівельного мистецтва. Але ще 

більше вражає інтер'єр внутрішнього простору храму. Його особливість полягає у 

специфічних мистецьких засобах організації, що зумовлене порядком групування 

зрубів за осями, об'єднаними фігурними просвітами-вирізами та гармонійним 

поєднанням невеликої кількості складових частин-зрубів, верхів із приступами-

заломами, підпорядкованих розгортанню та висотному розкриттю простору церкви. 

Особливістю архітектури української церкви є перекриття кожної частини в 

плануванні пірамідальним верхом на квадратній основі. 

Традиція архітектури українських церков – досить важливий і невід'ємний 

чинник у формотворенні їх типових взірців, зокрема тридільного або хрещатого 

типів розпланування, висотно-просторового розвитку храмової структури, що 

завершується однією, трьома або більше банями. Їх форма переважно 

грушоподібна, видовжена півциркульна, пірамідальна, або їх різновиди.  

Традиція є одним із найважливіших компонентів та засобів творення і 

поступу в розвитку церковної архітектури. На історико-національному підґрунті 

можемо завдяки їй побачити шляхи творення на певних засадах та середниках 

вираженнях національних особливостей і прикмет, що виявляються в архітектурі 

церковних будівель. 

 

 

УДК 168.522: 72 

Тартанчик В., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Степанюк А.В. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК 

САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ  

 

Всебічний процес оновлення нашого суспільства зумовив бурхливий сплеск 

церковного життя. Громадам повертають стародавні монастирі і сотні храмів, але у 

стані занедбаності та напівзруйнованості. Постають питання негайної потреби їх 

професійної відбудови, оскільки кожна така споруда – це ланка в ланцюжку 

розвитку церковної архітектури, вигляд якої, аж до дрібнішої деталі, має 

відповідати стилістиці свого часу, але не в абстрактному розумінні, а згідно зі 

своїми конкретними регіональними особливостями. 

Майже всі пам’ятки сакральної архітектури передані у встановленому 

порядку у власність або користування релігійним громадам. На них і покладено 

обов’язки із забезпечення дотримання чинного законодавства під час експлуатації 

будівель та проведенні ремонтно-реставраційних робіт. 

Більшість церковних громад Хмельниччини відповідально ставляться до 

збереження сакральної архітектури, вживають своєчасних і дієвих заходів з 

проведення власним коштом ремонтних робіт. Але виявлено серйозні порушення 
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церковними громадами чинного законодавства щодо збереження пам’яток за 

експлуатації та проведення ремонтно-реставраційних робіт церковних будівель. 

Унаслідок незадовільної експлуатації електромережі та електрообладнання, 

неуважність під час спалення свічок, протягом 16-ти років втрачено через пожежу 

17 дерев’яних церков та 12 церков громади самовільно розібрали через аварійність 

несучих конструкцій. 

Окремі релігійні громади самовільно покривають дерев’яні церкви металом, 

«оновлюють», перемальовуючи, старовинні ікони та іконостаси, вкривають їх 

дерев’яні частини блискучою, під золото, плівкою, тощо. Є випадки будівництва 

нових церков поблизу пам’яток архітектури з порушенням протипожежних 

розривів, спорудження нових цегляних церков ззовні наявних дерев’яних 

(обмуровування), через що, фактично, втрачається дерев’яна церковна пам’ятка. 

Чимало сакральних споруд потребують проведення поточних і капітальних 

ремонтів, окремі з них – в аварійному стані. 

 

 

УДК 726.7.004.68 

Тимків В., ст. 2-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: старший викладач Партика Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБОРОННИХ 

МОНАСТИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

У контексті розгляду проблем будівельної галузі важливим для становлення 

держави, формування та зміцнення у свідомості народів почуття єдності й 

самобутності є питання збереження історичного та архітектурного середовища 

населених пунктів, окремих пам`яток історико-архітектурної спадщини. 

Найстарішими пам’ятками архітектури є оборонні споруди та монастирські 

комплекси. До наших днів на території України збереглося 116 пам’яток оборонної 

архітектури і понад 100 монастирів. Ці пам’ятки є безцінними свідками історичних 

подій, вони відтворюють культуру народу і його героїчну боротьбу за незалежність. 

Пам’ятки оборонного зодчества та монастирські комплекси, серед інших 

пам’яток містобудування та архітектури України, мають особливий статус, 

зумовлений їх унікальними історичними та архітектурними особливостями. Замки і 

монастирі – це найбільші за розмірами історичні споруди в забудові населених 

пунктів і завдяки своїм масштабам є композиційними центрами багатьох міст і сіл 

України.  

На превеликий жаль, і нині майже кожний об`єкт перебуває в незадовільному 

стані, а кожна десята пам`ятка ‒ в аварійному. Усі вони потребують заходів з 

реставрації, реконструкції та включення в сучасне суспільно-економічне життя. 

Містобудівельний розвиток населених пунктів, художньо-естетичне 

виховання суспільства неможливі без включення замків та монастирів у сучасне 

життя, надання доступу до пам’яток історії та культури. 
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Важливим етапом вибору пам’яток для нового функціонального призначення 

є історико-архітектурне дослідження об’єктів. Це складний комплексний процес із 

вивчення літературних джерел, іконографії, рукописів, матеріалів археологічних 

досліджень та інших архівних матеріалів, детального огляду споруд у натурі, 

виконання вимірювальних креслень, замальовок тощо. 

Кардинальне ж вирішення питань охорони і реставрації пам`яток 

містобудування та архітектури вбачається у законодавчому врегулюванні правових, 

майнових та фінансових відносин у цій сфері. 

 
 
УДК 519.212 

Тимків С., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: к.ф.-м.н., доцент Бубняк Т.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ ІМОВІРНІСНОГО СТАНУ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ  

З КІЛЬКОМА ВУЗЛАМИ 

Розглянемо марківський процес із дискретними станами 1 2, ,..., nS S S
,  

де (0)S  початковий стан системи (перед першим кроком); (1)S  стан системи 

безпосередньо після першого кроку; … ( )S k стан системи безпосередньо після 

k  го кроку.  

У багатьох випадках, коли процес відбувається в системі досить довго, 

виникає питання про граничну поведінку ймовірностей 
( )ip t

, коли t  . Якщо 

потік простий ‒ система встановлює стаціонарний режим. 

Розглянувши стан системи S  як ланцюг Маркова, треба знайти перехідні 

ймовірності і для чотирьох вузлів ( 4m  ) із заданою ймовірністю заміни вузла 

( 0,1p  ), ймовірності станів системи S  після кількох кроків (у початковий 

момент всі вузли добрі) та фінальну поведінку ймовірностей станів заданої 

системи. 

Початковий стан ‒ 0 1 2 3(0) 1, (0) (0) (0) 0p p p p   
. Знайдемо 

ймовірності стану після першого кроку, помноживши цю стрічку на матрицю 

переходу ijp
 (взяти з повної версії статті цю матрицю) 

0 1 2 3 4(1) 0,6561; (1) 0,2916; (1) 0,0486; (1) 0,0036; (1) 0,0001p p p p p    
 

Для отримання стану системи після другого кроку (після другого місяця 

роботи пристрою), помноживши отриману стрічку після першого кроку на 

матрицю P , отримаємо:  
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0(2) 0,4305p 
; 1(2) 0,4039p 

; 2(2) 0,0914p 
; 3(2) 0,0144p 

;

4(2) 0,0598p 
. 

Продовжуючи знаходження імовірнісних станів системи після наступних 

кроків, отримаємо фінальну поведінку: 

0(25) 0p 
; 1(25) 0p 

; 2(25) 0p 
; 3(25) 0,0012p 

4(25) 0,9988p 
. 

Часто важливо знати лише поведінку системи протягом певного часу, а 

інколи її фінальну поведінку. Провівши дослідження станів системи з чотирьох 

вузлів, ми отримали динаміку розвитку станів системи. 

 

 

УДК 691.327.3 

Верхола А., ст. 4-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: старший викладач Грицевич А.Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ЗА ВПЛИВУ ЗНАКОЗМІННИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

Експериментальними дослідженнями (рентгенографічним методом та 

методом мікроскопії) було встановлено, що в бетоні ще до його завантаження, 

після замороження-відтоплення залежно від марки бетону й кількості циклів та 

низки інших чинників, виникають мікротріщини. Ці тріщини поділяють на два 

види. Перший вид – мікротріщини на межі з’єднання металевих елементів з 

бетоном. Їх назвали мікротріщинами зони зчеплення. Другий вид – мікротріщини 

безпосередньо в цементно-піщаному камені. Кількість їх значно менша, ніж 

мікротріщин зони зчеплення. Тобто вважається вірогідно встановленим фактом 

наявність у бетоні (залізобетоні) мікротріщин ще до статичного навантаження. 

Тріщини на межі з’єднання металевих елементів з бетоном за впливу 

знакозмінних температур пояснюють різним значенням температурного модуля 

видовження бетону й металу. Коефіцієнт лінійного теплового розширення показує 

відносну зміну довжини тіла за нагрівання за температуру ΔT. 

Пізніші утворення мікротріщин безпосередньо в цементному камені є 

наслідком того, що міцність зчеплення заповнювача із цементним каменем значно 

менша за міцність на розтяг самого цементного каменю. 

Після аналізу описаних закономірностей процесу руйнування бетону під 

навантаженням, у результаті подальших досліджень було встановлено вплив різних 

факторів (технологічних і конструктивних) на несучу здатність та деформівні 

характеристики, що визначають процес тріщиноутворення в бетоні й залізобетоні. 

Встановлено, що на характеристики бетону впливають: умови твердіння бетону; 

крупність заповнювача; поперечне армування; наявність каналів в елементі; 

наявність у бетоні різних поверхнево-активних добавок.  
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Отже, застосування описаної комплексної методики дослідження дає змогу 

виявити вплив знакозмінних температур на деформативність і довговічність 

цементного каменю й повніше подати картину розвитку деструктивних процесів у 

ньому. 

 

 

УДК 691.321 

Війтенко В., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гнатюк О.Т.  

Львівський національний аграрний університет 

 

РОБОТА АНКЕРНИХ ПЕТЕЛЬ У ПЛОСКОСТІННИХ  

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

 

Основний недолік типових стропувальних петель ‒ у підвищеній метало-

місткості, яка зумовлена недостатнім анкеруванням віток петлі в бетоні. 

Стропувальні петлі, які застосовують у плоскостінних залізобетонних конструкціях 

залізобетонних стінових панелей, є матеріаломісткими та складними у виготов-

ленні. Їх робота вивчена недостатньо, як теоретично, так і експериментально, а 

наявні рекомендації з розрахунку підіймальних петель не дають змоги оцінити їх 

реальну несучу здатність. 

На основі результатів експериментальних досліджень різних типів петель у 

фрагментах реальних стінових панелей великопанельних будинків опрацьовано 

новий тип підіймальних петель для плоскостінних конструкцій. Експеримен-

тальними дослідженнями виявлено характер руйнування елементів на ділянках 

розташування підіймальних петель, яке у більшості випадків відбувається 

внаслідок розколювання бетону, й оцінено напружено-деформований стан бетону 

та арматури.  

Аналіз результатів експериментальних досліджень підтвердив ефективність, 

економічність та технологічність запропонованої конструкції підіймальних петель 

за виготовлення плоскостінних залізобетонних конструкцій. Запропонована 

конструкція підіймальної петлі й методика її розрахунку були перевірені 

натурними випробовуваннями реальних внутрішніх стінових залізобетонних 

панелей серії 84л. Одержані позитивні результати, на основі яких петля була 

впроваджена у виробництво за виготовлення залізобетонних стінових панелей на 

дочірньому підприємстві  “Львівміськбудіндустрія”. 

Проведено порівняльний техніко-економічний аналіз типової й 

запропонованої стропувальної петлі. Економічний ефект від впровадження 

підіймальних петель замкнутого типу з центральним зварюваним з’єднанням 

становить 5÷7%. 
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УДК 168.522: 72 

Залуцький В., ст. 3-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. архітектури, доцент Степанюк А.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПОШУКИ НОВИХ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВИХ 

ВИРІШЕНЬ СУЧАСНОГО ХРАМУ 

 

Тернопільщина – край, у якому до сьогодні продовжується будівельний бум 

релігійних споруд. Характерним є будівництво не лише окремих об'єктів 

культового призначення, а й цілих паломницьких комплексів. 

Регіон є багатоконфесійним, із чи не найбільшою кількість рілігійних громад, 

що зумовлює велику різноманітність як у стилістичному вирішенні, так і в архітек-

турно-просторовому і конструктивному. Це дає змогу споглядати архітектуру, яка 

відображає характерні риси, притаманні різним епохам, церковним обрядам, 

світоглядам. 

Огляд церковного будівництва Тернопільської області за часів незалежності 

дає підстави для висновку: 

- культова архітектура Тернопільщини вельми різноманітна. Вибір стилю і 

форми переважно залежать від традицій і вподобань релігійних конфесій; 

- більшість нових церков є творчим переосмисленням або інтерпретацією 

класичних стилів архітектури. Автори творять у таких сучасних напрямах: 

неовізантизм, необароко, неоромантизм, неоренесанс; 

- традиційна дерев’яна сакральна архітектура доволі популярна, здебільшого 

представлена каплицями або ж церквами, які органічно вписані у природне 

середовище (парки, сквери, сільська місцевість); 

- відчувається потяг до пошуку нових цікавих форм сакральних споруд. Нові 

проекти церков авторського стилю з оригінальною архітектурою представлені 

декількома цікавими зразками; 

- за понад два десятиріччя в Тернопільщині сформувалися своєрідні школи 

сакральної архітектури та з’явилися відомі майстри церковного зодчества; 

- велика кількість релігійних громад і наявність  нових релігійних комплексів, 

таких як Марійський духовний центр у селі Зарваниці Теребовлянського району 

Тернопільської області, є неабияким поштовхом для подальшого розвитку 

сакральної архітектури. 

Підсумовуючи огляд храмобудівництва Тернопільщини, можна зазначити, 

що нові храми не є застиглими у формах минулих епох. Автори знаходять 

потрібний баланс між модерновим і традиційним, не забуваючи про сутність і 

призначення храму.  
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УДК 519.612 

Зубак М., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: старший викладач Говда О.І. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

ЗАДАЧІ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Особливим класом задач, які мають важливе техніко-економічне значення, є 

задачі, що виникають у зв’язку з регулюванням систем у заданих інтервалах часу. У 

певних випадках є потреба втримати динамічну систему фізичного або економіч-

ного походження в заданому стані або у стані, близькому до нього, з мінімальною 

вартістю, причому вартість складається з двох частин: перша частина вимірюється 

вартістю відхилення системи від потрібного стану, а друга – вартістю засобів, 

використовуваних для регулювання.  

Нехай стан системи позначають вектором , що задовольняє лінійне 

диференціальне рівняння виду 

, 

де  – стала, а  зображає регулюючий вектор. 

Нехай y(  – бажаний стан системи, а  – функціонал, що вимірює 

вартість відхилень стану x від y. Аналогічно, нехай  – функціонал, що вимірює 

вартість засобів регулювання. Загальна вартість дорівнюватиме 

. 

Потрібно вибрати  так, щоб загальна вартість була мінімальною. 

Залежно від класів використовуваних функціоналів і класів функцій, прийня-

тих за допустимі, ми отримаємо варіаційні задачі більшої або меншої складності. 

 

 

УДК 624.012 

Гавецький М., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: д.т.н., професор Добрянський І.М. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНКЕРІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

Основним напрямом розвитку збірного залізобетону є укрупнення 

конструктивних елементів, зниження матеріало- та металомісткості, підвищення 

ступеня заводської готовності. Усі вироби, що виробляють на підприємствах, 

поділяють на уніфіковані й нетипові. Майже 80% загального обсягу виробництва 

конструкцій становлять уніфіковані бетонні та залізобетонні конструкції, які 

внесено до каталогів конструкцій для промислового, цивільного і житлового 

будівництва. У загальному обсязі виробництва бетонних та залізобетонних 

конструкцій збірні конструкції нині складають понад 60%. За галузями будівництва 

збірні залізобетонні конструкції поділяють на конструкції для житлових та 
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цивільних будівель, для промислових будівель, сільськогосподарського 

будівництва та конструкції спеціального призначення. Із важких бетонів виготов-

ляють різні конструкції для житлових громадських будівель. Для вантажно-

розвантажувальних та монтажних робіт усі конструкції повинні мати надійні 

анкери. Робота анкерів у бетоні конструкцій залежить від впливу різних факторів, і 

особливо від характеру перерозподілу зусиль між анкером та бетоном. 

Необхідність у подальшому дослідженні напружено-деформованого стану 

арматура-бетон у конструкціях та в розробці анкерного пристрою з мінімальною 

витратою сталі, оптимальної форми і глибини анкерування виникла внаслідок 

використання в реальному будівництві неефективних і металомістких стропуваль-

них елементів. 

Встановлено, що критичні руйнівні навантаження залежать від кількості та 

площі арматури анкерів, схеми їх розташування в межах пластин закладної деталі, 

межі текучості арматури міцності бетону, а за певних умов ‒ від опору бетону на 

відколювання під пластиною закладної деталі.  

 

 

УДК 539.3 

Мацик В., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури  

Науковий керівник: д.т.н., професор Добрянський І.М. 

Львівський національний аграрний університет. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ 

 НА РОБОТУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 

 

Основним завданням у зварюванні металевих елементів є створення еконо-

мічних, надійних і довговічних зварних конструкцій, що можуть працювати на 

землі, під водою і в космосі, за істотної різниці температур, в агресивних 

середовищах і за інтенсивному опромінюванні.  

Зростає виробництво апаратури для зварювання порошковими і суцільними 

дротами за зменшення частки обладнання для ручного дугового зварювання 

покритими електродами. Важливе місце займає виробництво обладнання для 

контактного зварювання, і при цьому частка обладнання для газового зварювання і 

різання зменшується. У світовій практиці останнім часом почали широко викорис-

товувати інверторні джерела живлення, що мають великі можливості для 

автоматичного керування зварювальними процесами. Тепер розширюються галузі 

застосування лазерних технологій, зокрема потужних діодних зварювальних 

лазерів із високим к.к.д. Широкі можливості використання електронно-

променевого зварювання, яким за один прохід можна зварювати метали завтовшки 

до 200‒300 мм. Для розвитку важкого машинобудування велике значення має 

електрошлакове зварювання. Успішно розвивається контактне зварювання 

(роликове, точкове й рельєфне). 

Розвиток електронної техніки й приладобудування призвів до створення 

ультразвукового, дифузійного, пресового та інших видів зварювання. 
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Удосконалюються технології нанесення спеціального та захисного покриття 

методами плазмо-дугового, електронно-променевого, газотермічного й динаміч-

ного напилення. Особливе значення мають технології склеювання. Створено 

чимало клеєвих композицій, які дають змогу з'єднувати одно- та різнорідні 

матеріали. 

 

 

УДК 624.012 

Пентелюк Б., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури  

Науковий керівник: д.т.н., професор Добрянський І.М. 

Львівський національний аграрний університет. 

  
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ НАБИВНИХ МІКРОПАЛЬ  

ЗА ДІЇ НЕСООСНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ 

 
У сучасному будівництві широко використовують набивні мікропалі. Вони 

характеризуються наявністю сфери впливу, що містить кілька зон. При цьому 

головною є зона ущільненого ґрунту. Вона працює разом із палею і визначає 

міцність та деформативність системи «основа ‒ мікропаля». Завдяки особливостям 

устаткування ці палі ефективно використовувати за реконструкції будівель, 

поблизу наявних споруд і комунікацій, в умовах обмеженого простору. 

Дослідженнями виявлено, що несуча здатність мікропалі збільшується за 

квадратичною функцією із зростанням об'єму жорсткого матеріалу в розширенні. 

Оптимальним є діаметр розширення, що не перевищує двох діаметрів ствола 

мікропалі. З подальшим його зростанням відбувається продавлювання щебеневого 

розширення бетонним стовбуром палі. У сучасній теорії для проектування 

уточнена методика розрахунку розмірів розширень, яка враховує параметри 

устаткування, характеристики жорсткого матеріалу, його об'єм та кількість засипок, 

фізичні властивості ґрунту. Параметри зони ущільнення оцінюють загальною 

формулою (залежно від кута внутрішнього тертя ґрунту та діаметра палі). Виконана 

оцінка напружено-деформованого стану системи «мікропаля ‒ основа» з 

використанням пружно-пластичного рішення осесиметричної задачі методом 

скінченних елементів, яке дає змогу визначати фізико-механічні характеристики 

ґрунту довколопалевого простору під час його деформування. 

Результати досліджень дають змогу зробити аналіз напружено-деформо-

ваного стану мікропаль з урахуванням прикладення позацентрових зусиль і 

враховують роботу ґрунту з бічною поверхнею та технологію можливого 

ущільнення ґрунту в зоні впливу мікропалі. 
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УДК 539.3 

Андруневчин С., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Добрянська Л.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЖОРСТКОСТІ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗУСИЛЬ  

У БАЛКОВИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

 
Великий внесок у розвиток металевих конструкцій зробили видатні вчені та 

інженери Н.А. Белелюбський, проф. Проскуряков Л.Г., академік Є.О. Патон, проф. 

Ф.Є Клименко., проф. І.М Добрянський., І.П. Прокоф'єв, Н.С. Стрілецький, 

М.М. Жербін та інші. Вони створили прекрасні мости оригінальної конструкції, 

розвинули теорію розрахунку мостів, створили вітчизняну школу мостобудування, 

вивчили термопружні процеси під час виготовлення з використання зварки. 

Оригінальні та різноманітні сталеві споруди в кінці XIX – на початку XX століття 

створив почесний академік В.Г. Шухов ‒ сітчасті вежі, циліндричні сітчасті 

зведення, склепіння двоякою кривизни, аркові ферми з променевими затяжками, 

нафтові барки, резервуари, трубопроводи. 

Великий розвиток отримали споруди зв'язку, телевежі, радіощогли, що 

обертаються, радіотелескопи, будівництво щогл ЛЕП, теплоелектростанцій та 

інших споруд. Останніми роками успішно застосовують несучі та огороджувальні 

конструкції з алюмінієвих сплавів. Метал застосовують у великопрольотних 

будівлях громадського і виробничого призначення (спортивні споруди, виставкові 

павільйони, ангари, суднобудівні елінги і т.п.). Подальше вдосконалення металевих 

конструкцій характеризується широким застосуванням сталей підвищеної та 

високої міцності, новими раціональними профілями прокату, введенням 

автоматизованого виробництва на заводах металоконструкцій, а також врахуванням 

впливу жорсткості на перерозподіл зусиль у балкових металевих конструкціях. 

У результаті досліджень встановлено, що в нерозрізним металевих балкових 

конструкцій перерозподіл зусиль можна регулювати жорсткістю елементів з 

більшою жорсткістю, що сприймає більшу величину навантаження з певною 

пропорційністю.  

 

 

УДК 539.3 

Максим І., ст. 6-го курсу факультету будівництва та архітектури  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Добрянська Л.О. 

Львівський національний аграрний університет. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДЕРЕВ’ЯНИХ З’ЄДНАНЬ 

 

Широке застосування в будівництві ефективних легких збірних конструкцій 

заводського виготовлення дасть змогу суттєво прискорити спорудження 
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будівельних об'єктів, спростити й знизити трудомісткість робіт зі спорудження 

фундаментів, транспортування та монтажу будівель і споруд та отримати завдяки 

цьому істотний техніко-економічний ефект. До легких будівельних конструкцій 

передусім належать дерев'яні конструкції. Дерев'яні конструкції були основними 

протягом багатьох століть і мають широкі перспективи застосування в сучасному 

полегшеному капітальному будівництві. Величезні лісові багатства нашої країни є 

надійною сировинною базою виробництва дерев'яних будівельних конструкцій. 

Цінні будівельні властивості деревини визначають і сфери її ефективного 

використання. Висока міцність деревини дає змогу створювати дерев'яні 

конструкції великих розмірів для перекриттів будівель з вільними прольотами до 

100 м і більше. 

У малоповерховому сільському (склади мінеральних добрив тощо), 

цивільному (спортивні й концертні зали) будівництві застосовують дерев'яні 

конструкції тришарові панелі довжиною до 12 м, балки прольотом до 18 м; ферми і 

рами прольотом до 24 м; арки прольотом до 60 м. Порівняно з аналогічними 

залізобетонними конструкціями використання клеєних дерев'яних дає змогу 

знизити масу таких виробів у 4‒5 разів; трудомісткість, їх виготовлення й монтажу 

удвічі, вартість ‒ у 1,3‒1,6 раза. Найдоцільнішим для виробництва дерев'яних 

конструкцій є використання сосни, ялини, берези. Деревина також повинна мати 

визначені розміри і кількість вад; показники за міцністю. Так, у виготовленні 

багатошарових клеєних конструкцій застосовують пиломатеріали максимально 

можливої довжини з товщиною не більше за 40 мм, а гнутих конструкцій – 20 мм. 

Деревина, яку застосовують у виготовленні багатошарових клеєних конструкцій 

повинна бути не нижчою за другий сорт і мати міцність за вигину не нижчу ніж 

33 МПа. 

 

 

УДК 519.553 

Барчук Н., ст. 4-го курсу факультету будівництва та архітектури  

Науковий керівник: к. ф.-м. н., доцент Шпак Л.Я. 

Львівський національний аграрний університет. 

 

ВАРІАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ 

МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ  

 

Моделювання взаємозв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних 

інженерних спорудах зумовлює потребу в поліпшенні ефективності числових 

алгоритмів побудови розв’язку одержаних крайових задач. Варіаційна постановка 

задачі математичної фізики дозволяє оптимізувати точність визначених наближень 

розв’язку. 

Розглядається крайова задача 
,, hufu 
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де γ – границя області. Заміною guuu  0  зводимо граничні умови до 

однорідних за рахунок вибору функції сліду ug. Функція uо реалізує екстремаль 

функціоналу:  

  
D

dSwfwwF )2()( 1

2

 

і визначається у вигляді: 

,0  
j

jjcu 

тут φj відомі базові функції. 

З необхідної умови екстремуму функціоналу одержуємо повну систему 

рівнянь для визначення коефіцієнтів у розкладу cj. 

Зокрема, моделюючи стаціонарний процес із граничними умовами першого 

роду, одержуємо (див. рис.): 
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ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА КУЛЬТУРНЕ 

ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА 

 

 
УДК 7.035(477) “18” 
Мельник О., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. політ. н., доцент Дмитроца О. С.  

Львівський національний аграрний університет 

 

РОМАНТИЗМ ЯК ТЕЧІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ XIX СТОЛІТТЯ 

 

Романтизм виник в Україні на початку XIX століття. Вперше український 

романтизм згадували у своїй творчості О. Павловський і М. Цертелева у 1818 році, 

описуючи своєрідність і самостійність української мови та української поезії.  

Одним із найпоширеніших визначень є таке: романтизм – це ідейний рух у 

літературі, науці й мистецтві. Романтизм в українській культурі призвів до 

творення романтичних світогляду та стилю й розвитку нових літературних жанрів – 

історичних романів і драм, балад, ліричної пісні. 

Розвиток романтизму в Україні відбувся разом із такими науками, як 

етнографія та історія. У поетичній творчості романтизму були виявлені дві течії: 

національно-патріотична у поетів-романтиків (І. Срезневський, Л. Боровиковський 

і О. Шпигоцький); суб’єктивно-лірична (М. Петренко, В. Забіла, Я. Щоголів). 

Український романтизм у музиці помітний лише в таких відомих за творами 

романтиків операх як «Запорожець за Дунаєм», «Різдвяна ніч», «Тарас Бульба». 

Представниками цього напряму були такі видатні композитори як С. Гулака-

Артемовський, М. Лисенко, В. Матюк. 

У театрі такого напряму, як романтизм не було досліджено. Забарвлення 

романтизму мала режисерська діяльність М. Старицького, М. Кропивницького та 

інших діячів українського театру. 

Деякі ідеї, теми й сюжети романтизму мали великий вплив у напрямі 

образотворче мистецтво. Ці елементи наявні у творах Т. Шевченка, К. Трутов-

ського, І. Сошенка, А. Мокрицького, а згодом – М. Івасюка, М. Пимоненка, 

А. Ждахи та ін. 
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УДК 316.422.6 (477) 

Савчин Н., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. політ. н., доцент Дмитроца О. С.  

Львівський національний аграрний університет 

 

СУСПІЛЬНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Україна нині перебуває у стані економічної та політичної кризи. Кризова 

ситуація є наслідком впливу не лише зовнішніх економічних чинників, котрі, як 

вважає більшість експертів, спричинені кризою неповернення іпотечних кредитів у 

США, які у неконтрольованих обсягах надавали банки громадянам держави. 

Істотний вплив на теперішню економічну та політичну ситуацію нашої 

країни має ще спадщина колишнього СРСР. Україна з перших років своєї 

незалежності мала недосконалу політичну та економічну систему. Це було 

спричинено тим, що нову державу будували ті самі еліти, котрі були у влади при 

СРСР, без достатнього професіонального досвіду для формування нового демокра-

тичного суспільства. 

Винуватцями нинішньої ситуації вважаємо посадовців. І до помилок, котрих 

вони припустилися, належать не тільки промахи в економічній сфері, а й їхня 

політична діяльність. 

Наша влада у здійсненні державної політики спочатку керується власними 

амбіціями. Основною метою є збагачення власного капіталу, завоювання автори-

тету, а вже потім розглядають інтереси народу. 

Серед причин, які поглиблюють економічну кризу в Україні, не можна не 

вказати й демографічне становище. Так, наприклад, через кризовий стан економіки 

та відсутність реальної державної підтримки науки й освіти прискореними темпами 

відбувається виїзд за кордон молоді, кращих спеціалістів та фахівців, які не можуть 

у повному обсязі реалізувати свій потенціал у нашій країні або ж отримати 

бажаний заробіток за свою працю. Також зменшується народжуваність, зменшу-

ється кількість шлюбів, відбувається старіння населення. 

На нашу думку, для виходу з кризи можуть бути зроблені такі кроки: 

підвищення рівня моральності громадян; політичної культури в Україні; поваги до 

нашої країни закордонних діячів. 
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УДК 378.14  

Харків Я., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. істор. н., доцент Копитко А. Д. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЛНАУ 

 

В умовах оновлення системи вищої освіти в Україні розгорілася дискусія 

щодо сутності, форм та масштабів соціально-гуманітарної підготовки студентів у 

природничо-технічних навчальних закладах. Передовсім треба відзначити, що 

соціально-гуманітарна підготовка згідно з «Концепцією гуманітарного розвитку 

України на період до 2020 р.» та «Національною стратегією розвитку освіти на 

2012-2021 роки» покликана забезпечити формування особистостей, котрі 

володітимуть методикою й методологією становлення себе як духовно багатих, 

фізично здорових, творчих людей, спроможних жити в гармонії з іншими, 

соціальним та природним середовищем, всебічно розвинутих. Для цього важливо 

сформувати в собі високий рівень свідомості й самосвідомості, вміння працювати 

систематично, шукати оригінальні шляхи вирішення поставлених завдань, 

розвивати творчі уяву й фантазію, мати належний рівень загальної культури, діяти 

ефективно й досягати конкретних результатів. І головне – вміти виражати своє "Я" 

в особистому житті та професійній діяльності.  

Першочерговою має бути особистість студента, а не самі знання про природу 

й суспільство як такі. Базовими принципами підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ 

природничо-технічного профілю дослідники та практики-педагоги визнали такі 

положення: 1) єдність професійної та гуманітарної підготовки (формування фахівця 

та особистість одночасно); 2) єдність загальної та професійної культури; 

3) професійна спрямованість соціально-гуманітарного знання (наближення змісту 

дисципліни до потреб та інтересів конкретного фахівця); 4) креативність (розвиток 

творчості мислення і практичної діяльності фахівця); 5) гуманізація (пріоритет 

загальнолюдських цінностей у процесі професійної і соціально-гуманітарної 

підготовки); 6) метапредметність (система інтегрованих знань з декількох 

гуманітарних дисциплін).  

Щодо їх реалізації у ЛНАУ, треба наголосити на певних успіхах у здійсненні 

соціально-гуманітарної підготовки студентів (студенти беруть участь у наукових 

конференціях, дискусіях, освоюють основи знань про соціально-гуманітарні 

проблеми вітчизняного суспільства, розвиваючи навички спілкування і діяльності, 

представлення своїх ідей та їх практичного здійснення).  

Доцільно розширити психолого-педагогічну та соціально-політичну підго-

товку майбутніх фахівців, на яку останніми роками необґрунтовано скорочують 

обсяг аудиторного навчального часу. Адже важливим є не лише наявність профе-

сійних знань і практичних умінь у випускників ВНЗ, а й становлення їх як громадян 

та активних представників вітчизняного суспільства, з потрібними для успішної 

самореалізації соціальними, психологічними та морально-етичними якостями. 
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УДК 378.14 

Хромей Н., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. істор. н., доцент Копитко А. Д. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

 

Політологія є навчальною дисципліною, котра охоплює базові питання та 

проблеми досліджень комплексу політичних наук про політичну сферу суспільства. 

Її викладають у вищих навчальних закладах різних рівнів і вона має на меті 

ознайомити студентів, молодих громадян, які є майбутнім українського 

суспільства, з визначальними аспектами та закономірностями побудови і 

функціонування політики й політичної системи як в Україні, так і поза її межами, 

допомогти їм оволодіти фаховим політологічним понятійно-категоріальним 

апаратом, і головне, дізнатися про шляхи залучення до активної громадської 

діяльності, зокрема в політичній галузі. Адже тривалий період чимало молоді 

фактично залишалася осторонь політичних процесів в Україні. Нерідко причиною 

цьому слугувала відсутність у молоді фахових знань про політичну сферу та вмінь 

конструктивно діяти, що сприяло її відчуженості від суспільно-політичного життя 

вітчизняного суспільства. Бурхливі суспільно-політичні події в Україні на початку 

XXI ст. спонукають до уважнішого ставлення щодо вивчення політології у ВНЗ. 

Передовсім важливо більше часу відводити на вивчення тих тем, де висвітлюються 

особливості побудови громадянського суспільства, механізми творення демокра-

тичної, правової та соціально орієнтованої держави, різні моделі політичних 

ідеологій та доктрин сучасності (неоконсерватизму, неолібералізму, соціал-

демократії, тоталітарних ідеологій), проведення виборів і побудови виборчих 

систем, формування політичної еліти і лідерів, особливостей різних типів 

політичних режимів. Адже, як показує досвід, не лише пересічні громадяни, а й 

політики, нерідко погано розуміють їх суть та шляхи перебудови з ціллю 

покращання суспільного життя та ефективної діяльності держави. Не менш 

важливо роз’яснювати молоді суть та реальні засади побудови демократії не лише в 

політичній сфері, а й у всіх інших, пов’язаних з нею, галузях суспільного життя, а 

також специфіку місцевого самоврядування та конкретних сценаріїв його 

здійснення. На наше переконання, студенти повинні самі активно розробляти 

пропозиції відносно створення й реалізації певних проектів розвитку свого міста, 

села, району, держави, реалізуючи таким чином набуті професійні й соціально-

гуманітарні  знання. Життєвою необхідністю вбачається їх участь у громадських 

організаціях, рухах, волонтерській роботі.  

У курсі політології доцільно відображати цей момент, показуючи кращий 

досвід молоді в Україні й поза її межами. У сучасних умовах суттєво зростає роль 

самостійної навчальної і виховної роботи студентів, тому важливо в курсі 

дисципліни більше уваги приділяти методиці та методології самонавчання, 



459 

 

творчого пошуку відповідей на питання проблемного характеру. Це привчатиме 

молодь до самостійності й оригінальності в міркуваннях і діях, формуватиме 

навички практичного втілення своїх пропозицій, що важливо для становлення 

молодих лідерів та майбутньої суспільно-політичної еліти вітчизняного 

суспільства.   

 

 

УДК 316.346.2 

Люта М., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. істор. н., доцент Мисак Н. Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Ґендерні стереотипи – це сформовані культурою узагальнені уявлення про те, 

як повинні й як поводяться чоловіки та жінки. Поява ґендерних стереотипів 

зумовлена тим, що модель ґендерних відносин у суспільстві історично 

вибудовувалася так, що статеві відмінності переважали над індивідуальними, 

якісними відмінностями в особистості чоловіка та жінки. Ґендерний стереотип, як і 

інші види соціальних стереотипів, – це невід’ємний атрибут повсякденного 

мислення, самоусвідомлення та взаємодії індивідів у соціальному просторі. Стать 

дається від природи, ґендер – поняття, що конструюється суспільством. Адже за 

першої зустрічі більшість людей приписують співрозмовнику не ті характеристики, 

які насправді йому притаманні, а ті, які б, на їхню думку, повинні бути властивими 

для особи цієї статі, тобто використовують загальноприйняті шаблонні образи 

чоловіка та жінки, що формувалися упродовж багатьох століть і виявилися дуже 

живучими – ще й сьогодні вони поширюються на представників обох статей, 

незалежно від їхніх індивідуальних особливостей та віку.  

На сьогодні, так само, як і впродовж ХХ ст., ґендерні стереотипи 

перешкоджають жінкам і чоловікам реалізувати свій багатий людський потенціал, 

часто порушують права людини й призводять до ґендерної дискримінації – 

порушення прав людини за статевою ознакою. У сучасному західному суспільстві 

як на рівні держави, так і на рівні громадських організацій, триває активна боротьба 

з різноманітними проявами ґендерної дискримінації, особливо жінок. 

Не залишається осторонь цих процесів і Україна: основу ґендерної політики 

становить Закон «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» 

(2006). Утім, конституційне закріплення рівності прав і можливостей представників 

обох статей повністю не вирішує проблеми реальних ґендерних перетворень. 

Вирішення цієї проблеми неможливе без подолання ґендерних стереотипів у 

суспільній свідомості. Істотну роль у вирішенні цього завдання відіграють засоби 

масової інформації. Саме вони покликані здійснити ламку закоренілих, давно не 

актуальних ґендерних стереотипів, а натомість сформувати нову суспільну думку 

щодо цього питання, яка би повністю відповідала вимогам сьогодення. 
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Стеблій О., ст. 1-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. істор. н., доцент Мисак Н. Ф. 
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МАСОВА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Поняття «масова культура» охоплює різноманітні й різнорідні явища 

культури, які поширились у зв’язку з науково-технічною революцією та постійним 

оновленням засобів масової комунікації. Найвиразніші її риси – комерційний успіх; 

розважальний характер; цікавість; культ гедонізму і споживання; схематизація, 

стереотипізація; несмак; іноді невідповідність форми і змісту. Естетиці масової 

культури властиве постійне балансування між тривіальним та оригінальним, 

агресивним і сентиментальним, вульгарним і вишуканим, що типово для 

бульварних романів, різних шоу, поп-музики, еротичних журналів, кінобойовиків, 

фільмів жахів тощо. Все це досягається найрізноманітнішими засобами – аж до 

експлуатації інстинктів та вірувань людей (агресивність, секс, страх, містика тощо). 

Феномен масової культури виник у ХХ ст. як своєрідна альтернатива 

народної та професійної культури. Вона – доволі дієвий засіб впливу на масову 

свідомість населення. Масова культура – це свідомість не народу, а комерційної 

індустрії, вона ворожа с народній культурі. Вона не знає традицій, не має 

національності, її смаки й ідеали змінюються із запаморочливою швидкістю 

відповідно до потреб моди. Масова культура звертається до широкої аудиторії, 

апелює до спрощених смаків, претендує на те, щоб бути народним мистецтвом. 

Однією з істотних її характеристик є ескепізм, тобто втеча від знання, від 

реальності. Масова культура дає змогу людині уникнути міркувань, що травмують, 

і забутися в потоці яскравої, барвистої дії. Вона не спонукає ставити життєво 

важливі питання  і шукати на них відповіді. Вона принципово псевдореалістична, 

ґрунтується на створенні ілюзій, вимислів, міфів, котрі знімають реальне 

психологічне напруження і компенсують його світом вигаданих мрій і фантазій. 

Вплив масової культури на формування особистості молодої людини доволі 

негативний. Масова культура не дає людям дорослішати, а діє в такому напрямі, 

щоб люди були повністю занурені у свої ігри, щоб вони не намагалися зрозуміти, 

що відбувається навколо. Масова культура створює умови, які стримують 

інтелектуальний розвиток молоді, стандартизують її духовну діяльність. 
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УДК 339.13:624:659.1(477.83) 

Біденко І., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. філол. н., доцент Дерпак О. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІ РЕКЛАМНІ ПРИЙОМИ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА) 

 

Сьогодні ринок будівельних послуг, зокрема у сфері спорудження 

багатоквартирних будинків і котеджних забудов у м. Львові,  переживає своєрідний 

бум. На сайті http://zabudovnyk.com.ua зафіксовано 49 львівських фірм-

забудовників, кожна з яких має низку пропозицій щодо квартир чи котеджів. 

Метою дослідження було вивчити особливості рекламних оголошень на ринку 

будівельних послуг у Львові, проаналізувати, яка рекламна продукція буде 

актуальнішою та ефективнішою, насамперед беручи до уваги мовні прийоми. 

Об’єктом дослідження стали рекламні щити, а також реклама в мережі Інтернет. 

Якщо розглядати рекламу будівельних послуг з погляду впливу на 

споживача, зауважуємо використання всіх можливих принципів: фактологічного, 

емотивного та образного. Фактологічна реклама наводить насамперед факти, 

апелюючи до розуму споживача, і має раціональний характер: Житловий комплекс 

по вул. Демнянській. Від 11 900 грн/м2. Готовність 98%. Знижка 7,5% на 

трикімнатні квартири (Компанія «Адамас»). Емотивні тексти вирізняються 

виразністю й безпосередньо апелюють до емоцій адресата: «Щасливе життя 

починається з затишної оселі – місця, яке Ви гордо називаєте своїм домом, де Вам 

так приємно прокидатися, і куди Ви завжди із задоволенням повертаєтесь (БК 

«Добра оселя»). Образний підхід полягає в несподіваному вираженні відомих 

фактів, створенні образу, який буденну інформацію показує під неочікуваним 

кутом зору: «Фреш». Соковитий будинок у центрі Львова». 

За нашими підрахунками, статистично оголошення будівельної сфери 

розподілено так: фактологічна реклама – 60%; емотивна реклама – 30, образна – 

10%. 

Проаналізувавши близько 200 рекламних оголошень у Львові, ми дійшли 

певних висновків щодо того, які ж основні прийоми застосовують рекламісти для 

привернення уваги споживача на ринку будівельних послуг: 1) акцент на вигідних 

фінансових умовах: Пент-хауси за ціною 2-кімнатної квартири («Добра оселя»); 

Знижка 10% на готові квартири («Адамас»); 2) акцент на солідності та 

підкресленні нашого статусу і становища в суспільстві: Клубний будинок в серці 

Львова («Мій дім»); 3) створення ефекту ажіотажу, т. зв. гарячі пропозиції: 

Поспішайте придбати! Залишилося декілька квартир; 4) звернення уваги 

споживачів завдяки додатковим пропозиціям чи бонусам: Відпочинок у готелі 

Хілтон 5* Дубаї у подарунок (ЖК «Парус»). 

Попри величезне розмаїття рекламних підходів, не завжди всі вони 

ефективні. Сьогодні найефективнішою на ринку будівельних послуг є фактологічна 

реклама. Адже, вкладаючи великі кошти в таку дорогоцінну покупку як майбутнє 
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житло, споживачі насамперед хочуть бути абсолютно впевнені в надійності та 

якості майбутнього дому, тож будівельні компанії, які використовують якісну 

фактологічну рекламу, будуть, звичайно, попереду. 

 

 

УДК  

Билень М., ст. 1-го курсу  землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. істор. н., доцент Юрчук О. Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ  ХІХ-ХХІ СТ. 

 

Сьогодення змушує українців дедалі більше звертатися до аналізу причин 

сучасної політичної ситуації та міжнаціональних взаємин в Україні. Особливо 

важливо нині розвінчувати міфи та стереотипи, які й надалі призводять до 

обмеження української мови у найвпливовішому для пересічного українця 

медійному просторі на базі твердження про «значний відсоток» російськомовного 

населення та необхідності задоволення його потреб в усіх регіонах України.  

З метою доведення невідповідності реальної статистики як усього  

ХХ ст., так і сьогодення, та міфу про двонаціональність (двомовність) України 

представлено аналіз динаміки населення Правобережжя України впродовж ХХ-

ХХІ століть.  

Базовим для дослідження стало чітке окреслення терміна «Правобережна 

Україна» відповідно до сучасного адміністративного поділу та визначення 

національного складу у 20-х, 30-х, 50-х, 70-х, 80-х роках ХХ ст. та відповідно до 

загальноукраїнського перепису 2001 р.  

Окреслено як тло для дослідження – «Правобережну Україну» – у межах: 

Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, частини Київської та Черкаської 

областей. На прикладі структурованих статистичних таблиць Вінницької та 

Житомирської областей очевидним виявився факт, що росіяни як окрема етнічна 

група в обох областях упродовж усього ХХ ст. понині не перевищували 6-7%. У 

Житомирській області чітко простежується зв'язок між скороченням довоєнної 

кількості євреїв і поляків та зростанням російського населення. Подібні тенденції 

простежуються й на решті території Правобережжя.  

Отже, в Центральній Україні відсутні об’єктивні історичні передумови для 

російськомовності та суржикомовності, особливо – для російськомовності столиці 

України – Києва. Причини ж російськомовності значної частини Правобережної 

України – не в кількості етнічних росіян (відсоток яких був і залишається низьким), 

а в подальшому культивуванні комплексу меншовартості самими українцями. 
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УДК 94(477. 84) : 72 

Фірман Н., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к.істор.н., доцент  Баран І. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОГЛЯД ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

Тернопільщина за кількістю пам’яток історії та архітектури посідає в державі 

третє місце після Львова та Одеси. Саме тут розташована третина всіх замків 

України. Тернопільщина здавна існує на перехресті великих торгових шляхів із 

півдня на північ й зі заходу на схід, а ще століттями нашим людям доводилося 

жити під загрозою нападів, тому без міцних оборонних мурів захищатися було 

просто неможливо. Споруджувалися замки у два етапи. Перший належить до часів 

Київської Русі, але дерев’яні оборонні споруди того періоду не збереглися; другий 

– це ХVI-XVII ст. Руїни древніх замків, овіяні таємничістю й загадковістю, завжди 

приваблювали людей, охочих відчути атмосферу старовини. 

Кожний замок, як-от загальновідомі в регіоні Теребовлянський, Збаразький, 

Бережанський, Кременецький чи менш відомі Золочівський, Токівський, Сидорів-

ський, – це окрема цікава історія, оригінальна архітектура й прив’язка до 

ландшафту. 

На відміну від цього, наприклад, території Збаразького замку кілька років 

тому було присвоєно статус державного історично-архітектурного заповідника. 

Завдяки цьому та невтомним зусиллям замок у Збаражі нині є в області чи не 

єдиним, який отримав гідне „друге життя”. У ньому сьогодні діють і музейний 

комплекс, і оригінальне кафе, і науковий центр. Мета останнього – поглиблене 

вивчення історії, архітектури, народних традицій району задля найширшої 

популярності. 

Однак цей приклад – як світлий промінь у темному сьогоденні замків 

Західного Поділля. Бо переважна більшість з них просто гине, назавжди зникаючи з 

лиця землі, яку колись боронили. 

На те, що залишилося від історично-архітектурних пам’яток, наприклад, у 

Заложцях, Гримайлові, Підзамочку, боляче дивитися – суцільні руїни. Причому 

основного руйнівного удару завдали спорудам не давні штурми ворогів і навіть не 

безжальний час, а ставлення до них наших сучасників упродовж останніх 

десятиліть. 

У самому Тернополі налічують чотири пам'ятки архітектури національного 

значення та 202 пам'ятки місцевого значення. Дехто називає це місто Українською 

Трансільванією, а ще кажуть, що Тернопіль одне з трьох міст світу, в якому озеро 

розташовується в самому центрі міст.  
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УДК 81’374:63 

Хоміч В., ст. 3-го курсу  факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.істор.н., доцент Баран І. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ  

ТА ЕКОЛОГІЇ ЛНАУ 

 

Метою дослідження було вивчити повний перелік термінологічних 

словників, виданих на факультеті агротехнологій та екології, таким чином 

показавши, як наші фахівці долучаються до загального розвитку термінологічної 

справи в України. За нашими підрахунками, на факультеті з 1991 р. на сьогодні 

видано 12 словників, серед них – чотири праці перекладного типу і вісім – 

тлумачного. 

Аналізуючи термінологічні тлумачні словники, відзначимо, що вийшли такі 

видання: «Селекція, насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських 

культур: Словник основних термінів і понять» (укладачі – П.Д. Завірюха, 

І.І. Тимошенко, О.М. Андрушко). – Львів, 2011, 2012; «Генетика: словник найбільш 

вживаних термінів і понять» (автор – П.Д. Завірюха). – Львів, 2008; «Інтегровані 

системи захисту рослин» (укладач – Г.О. Косилович). – Львів, 2004; «С.г. 

біотехнологія: клітинна та генетична інженерія рослин» (укладач – П.Д. Завірюха). 

– Львів, 2008; «Геологія: Словник основних визначень і понять» (укладачі – 

В.І. Лопушняк, В.Б. Данилюк). – Львів, 2005; «Основи гербології: Термінологічний 

словник» (укладачі – І.А. Шувар, З.М. Томашівський). – Львів, 2005; «Гербологія: 

Термінологічний словник-довідник» І. А.Шувара. – Львів, 2007.  

Словники мають приблизно таку саму структуру: у словникових статтях 

подано реєстрове слово-термін та його тлумачення. Словники побудовані за 

алфавітним принципом. Вміщують опис від 500 до 1500 спеціальних термінів. 

Найбільшим з-поміж них за обсягом є словник «Гербологія», який описує близько 

1500 понять. 

Серед словників перекладного типу назвемо «Українсько-німецько-

англійський та англо-німецько-український тематичний словник з агрономії» 

(укладачі – Л.Я. Лихочвор, Н.Б. Гавришків, Н.Г. Городецька; наук. консультант – 

проф. В. В. Лихочвор). – Львів, 2012; «Українсько-німецький та німецько-

український короткий словник з тваринництва» (укладачі – С.О. Вовк, Н.Г. Горо-

децька). – Львів, 2007. Зазначені праці поєднують тематичний та алфавітний 

принципи укладання, що полегшує опрацювання необхідної інформації у сфері 

сільського господарства. Суто алфавітний принцип застосовано в працях 

«Гербологія: англо-український та українсько-англійський словник» (укладачі – 

І.А. Шувар, С.Р. Добровольська, М.Б. Опир). – Львів, 2011; «Англо-український 

словник із захисту рослин» (укладачі – М. Іщук, Т. Дмитренко, Н. Семко). – Львів, 

2000.  
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Отже, зауважимо, що словники, видані на факультеті агротехнологій та 

екології, – вузькофахові, оскільки їхньою метою є ознайомити передусім 

студентську аудиторію з фаховими термінами відповідних галузей: ґрунтознавства, 

тваринництва, захисту рослин. Більшість із них – суто навчальні, хоча є й такі, які 

будуть корисними широкій аудиторії.  

 

 

УДК168.522: 72 

Кобилинська І., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. філол. н., доцент Кюнцлі Р. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ  

ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ 

 

Основним питанням дослідження сакральної архітектури залишається 

вивчення коренів і з’ясування, чим є сакральна архітектура України – національним 

феноменом в історії будівельного мистецтва чи архітектурою різних культур. Усе 

це вимагає створення цілісної картини історико-архітектурного, мистецького 

становлення та розвитку архітектури України від введення християнства до 

сьогодення. 

У межах території м. Овруча функціонує багатошаровий за хронологією та 

релігійним спрямуванням ансамбль сакральної архітектури. Водночас вона є 

невід’ємним інженерно-ландшафтним елементом, що відіграє певну роль у 

формуванні туристичного розвитку міста. Отримання відповідних даних дає змогу 

не лише простежити просторове розширення ансамблів сакральної архітектури та 

інших культових місць м. Овруча в часі, а й визначити місцерозташування об’єктів 

втраченої культової спадщини під час їх пошуку заради відновлення та 

відтворення. 

Бурхливе оновлення культових споруд розпочалося наприкінці ХХI століття, 

але це ще не було початком розвитку нового будівництва, це було саме оновлення. 

Починаючи з 2000 року будівництво церков розпочинає нову сторінку у форму-

ванні культової архітектури, окреслюються пошуки нових стилю, форм образної 

виразності.  

Сакральне будівництво Овруцького району формувалося під дією як 

зовнішніх сил, так і внутрішніх чинників, підпало під впливи та вольові акти, які 

протягом тисячолітньої історії церкви мали непереривний характер. Зовнішні сили 

на етапі формування церковної архітектури не зумовили процесів, які би вимагали 

відповіді зміною об’ємно-планувальних рішень, не здійснили масового переходу 

будівництва на муровану архітектуру, не прийняли однозначно муровані взірці, які 

приходили із Сходу і Заходу, не знищили дерев’яне сакральне будівництво, не 

призвели до втрати власних будівельних традицій та втрати образу національної 

сакральної споруди, що відбулося в західних слов’ян. 
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Архітектори сьогодення створюють цікаві сучасні проекти церков, які, 

безперечно, заслуговують на увагу з боку знавців храмової архітектури. Проте 

каміння їх стін ще не пройнялося релігійним духом, який зберігають мури старих 

церков. І скільки б років не минуло після їх побудови на тлі всієї історії розвитку, 

вони завжди будуть новими та молодими. Стає зрозумілим, що, хоча архітектура й 

є сучасною, проте вона базується на традиціях, канонах, досягненнях минулого. 

Подальший розвиток неможливий без урахування попередніх відкриттів, бо минуле 

– це фундамент для теперішнього. 

 

 

УДК 94(477. 82) «20» 

Маковецька О., ст. 1-го курсу  факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. істор. н., доцент  Баран І. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЛУЦЬК – МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ 

 

Луцьк – місто, де сучасність тісно переплітається з історією, а факти з 

легендами та міськими бувальщинами. Теперішній вигляд міста був сформований 

тисячолітньою історією, десятками народів, що тут проживали, сотнями господарів 

та мільйонами лучан. Сучасний Луцьк – наслідок як тривалої еволюції міського 

простору, так і різких несподіваних поворотів долі.  

Одним із найважливіших таких місць у Луцьку, безумовно, є Замок Любарта 

або, як ще кажуть, Луцький замок. Луцький Замок має три вежі: Вежі Любарта (на 

честь Любарта, що володів Луцьком у 1340-1380 рр.), Стирова або Вежі 

Свидригайла, й Владичева вежа, в якій розшташований музей дзвонів.  

Луцький Свято-Троїцький собор – головна церква єпархії, пам’ятка 

архітектури національного значення. У соборі є два храми: верхній присвячено 

Святій Трійці, нижній – на честь Преображення Господнього. Перші згадки про 

святиню сягають часів Київської Русі.  

Велика синагога з оборонною вежею. Збудована у 20-х роках ХІV ст. у центрі 

одного з єврейських штетлів Луцька. Довгий час виконувала роль релігійного, 

освітнього та громадського центру луцьких євреїв. Крім того, об’єкт виконував 

оборонні функції. 

Домініканський монастир – монастир першого луцького католицького 

ордену. Заснований у третій чверті ХІV століття. Довгий час він був єдиним 

монастирем у місті. Після касації осідку костел був розібраний, а монастир 

упродовж наступного часу використовувався по-різному. Сьогодні монастир 

домініканців є пам’яткою архітектури національного значення. Тут розміщена 

Волинська духовна семінарія УПЦ. 

Будинок скульптора Голованя – архітектурна пам’ятка, що розташовано на 

території Історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» на березі річки Стир. 

Проект будинку розробив волинський архітектор Р. Метельницький. Подвір’я, 
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стіни, дах прикрашені кам’яними скульптурами різних стилів. Над входом 

родинний вензель. Загалом тут понад 500 скульптур. На фронтоні будинку – 

барельєф із зображенням усіх членів родини, завважки півтори тонни, а 

виготовлений із зеленого пісковика. Є «італійський» дворик, кузня, безліч різних 

деталей, великих і малих скульптур, що досі не знайшли свого місця в композиції.  

 

 

УДК 168.522: 72 

Майстрюк Г., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. філол. н., доцент Кюнцлі Р. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АРХІТЕКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУРОВАНИХ ЦЕРКОВ 

БУКОВИНИ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

 

Кам’яне храмове будівництво займає важливе місце в духовній культурі 

України. Західноукраїнську церковну архітектуру репрезентують храми Буковини. 

Найінтенсивніше храмове муроване будівництво на Буковині велося з кінця ХVIIІ – 

початку XIX ст. За ініціативи австрійського уряду був створений Православний 

релігійний фонд, що фінансово допомагав у будівництві мурованих церков. 

Храмова архітектура цього періоду відрізняється розмаїттям стилів та напрямів. 

У період кінця XVIII ст. церковній архітектурі притаманні риси пізнього 

бароко, що відзначається більшою лаконічністю та переходом від вибагливих 

силуетів до простіших геометризованих з використанням класичного ордеру, 

позбавлених пишного орнаменту. Характерною для цього періоду є угнута форма 

бань. Яскравим прикладом такого типу споруд є церква Різдва Богородиці.  

Серед мурованих храмів Буковини кінця XVIII ст. особливу увагу привертає 

велична оборонна церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Звенячин Заставнівського 

району Чернівецької обл.), зведена у 1797 році. Дзвіниця, розміщена над бабинцем, 

має вигляд оборонної башти. Храм є тридільним, одноглавим, з прямокутним 

бабинцем і навою та напівкруглою апсидою. 

У Західній Україні, яка перебувала у складі Австро-Угорської імперії, 

розвиток архітектури мав свої особливості. На відміну від центральної України він 

був тісніше пов'язаний із західноєвропейським мистецтвом. Прикладом цього є 

Резиденція Буковинських митрополитів, спроектована чеським архітектором, 

випускником Віденської академії мистецтв Йозефом  Главкою. 

На зламі XІX і XX ст. почалося формування нових стильових напрямів. У 

Європі провідним стилем визначено модерн, що набуває різних назв у різних 

країнах: ар-нуво, сецесіон, югендштіль. У нетиповому для Західної України стилі 

модерн зведена церква Вознесіння Господнього у с. Рідківцях. Хто архітектор – 

невідомо, але є припущення, що церкву в Рідківцях спроектував галицький 

архітектор В. Нагірний, автор понад 200 мурованих церков у Галичині. 
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Період панування Австро-Угорської імперії пов'язаний з активним будів-

ництвом мурованих церков. Він представлений безліччю храмів, спорудження яких 

відбувалося у час змін стильових напрямів наприкінці XVIII – початку XX ст. У 

цей період простежується розмаїття об'ємно- планувальних вирішень, серед яких 

переважають тридільні церкви – план, та об'єм складається з трьох частин – 

вівтарної частини з апсидою, бабинця та нави. Під впливом традиційної архі-

тектури наву завершують банею. Окрім того, на території Буковини поширений тип 

безкупольних церков. Об'ємно-просторова відмінність полягає в наявності вежі над 

притвором. Пізнє бароко, еклектика, модерн і традиціоналізм – стилі, що були 

панівними в мурованій сакральній архітектурі Буковини цього періоду. 

 

 

УДК 81`374(477):929 

Острижнюк Т., ст. 2-го курсу  факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: в. о. доцента Горда О. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УКРАЇНСЬКІ ТЕРМІНОЛОГИ: ОЛЕКСАНДР ЯНАТА 

 

Олександр Яната (1888–1938) в українській і світовій науці відомий як 

флорист, геоботанік, спеціаліст із сільськогосподарської ботаніки, біологічного 

захисту рослин, агроном-практик, засновник і видавець багатьох природничих 

журналів: «Природа», «Вісник сільськогосподарської науки», «Український 

ботанічний журнал», «Праці сільськогосподарської ботаніки», «Вісник 

природознавства», та термінолог. Був академіком (за іншими даними – членом-

кореспондентом) Всеукраїнської академії наук (ВУАН). 

Завдяки йому в Україні створено природні заповідники: «Чаплі» (відомий 

сьогодні як «Асканія-Нова»), «Канівський», «Конча-Заспа», ботанічні сади в 

Сімферополі та Києві, збережено Хомутівський степ.  

Сьогодні ім’я О. Янати більше пов’язують із розвитком природничих наук, 

забуваючи про внесок вченого в національну термінологію. Він був засновником і 

головою Термінологічної комісії природничого відділу Українського наукового 

товариства, одним із фундаторів Інституту української наукової мови, очолював 

природничий відділ у цій установі (1921–1924). Олександр Яната зібрав на 

території Північного Причорномор’я і систематизував 579 назв на позначення 

402 рослин. Учений упорядкував «Словник української ботанічної термінології» та 

«Довідник із ботанічної номенклатури» (1928). 

Хвиля деукраїнізації, яка зачепила Термінологічну комісію (її ліквідовано за 

участь у створенні Спілки визволення України, обвинувачення було 

сфабрикованим), не оминула й О. Янату – його звільнили за «буржуазні екологічні 

теорії  в галузі боротьби з бур’янами» і заарештували (1933).  

Перебуваючи на засланні, науковець вивчав рослинний і тваринний світ 

Соловецьких островів, збирав і записував назви тамтешньої флори й фауни, 
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працював над новими дослідженнями. Помер у тайзі, повертаючись із лісозаготівлі 

до бараку. Рукописи праць, створених в ув’язненні, спалили. Реабілітовано 

Олександра Янату 1964 р. 

Наукова спадщина ученого становить понад 500 публікацій, більшість з яких 

видано за кордоном стараннями дружини Наталії Осадчої-Янати – співробітника 

Української вільної академії наук. Сьогодні ці праці чекають на своїх дослідників. 

 

 

УДК168.522: 72 

Савчук М., ст. 1-го курсу  факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. філол. н., доцент Кюнцлі Р. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ КОРОСТЕНЩИНИ 

КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Нинішній етап розвитку нашого суспільства вимагає кардинальних змін у 

храмовому будівництві. Саме тому архітектори – в пошуках нових типу й образу 

церкви. Вони намагаються створити сучасну церкву, яка б відповідала прагненням 

сьогодення, але зберігала певні традиції, притаманні церковній архітектурі. 

Професійна архітектурна діяльність у храмовому зодчестві Коростенщини 

XXI ст. характеризується двома напрямами – православним і римо-католицьким 

будівництвом. Відомо, що над зведенням православних церков і монастирів 

працювали місцеві архітектори або архітектори із сусідніх регіонів, які отримували 

освіту переважно в Україні. У своїй творчості вони активно застосовували місцеві 

традиції мурованого храмового зодчества, створюючи досконалі архітектурно-

мистецькі твори. Водночас над будівництвом католицьких храмів працювали 

частіше архітектори, запрошені із західних регіонів України, відповідно, вони були 

носіями західноєвропейських архітектурних традицій, які втілювали у будівництві 

католицьких храмів. 

Загалом у православному храмобудуванні на Коростенщині повномасштабне 

використання модерністичних архітектурних форм є вкрай рідкісним. У поліському 

регіоні таких прикладів не спостерігаємо взагалі. Лише як виняток можна оцінити 

творчість архітектора Григорія Занька, автора кількох сміливих проектів 

модерністичних православних церков. 

Із кінця XX ст. можна простежити нове ставлення до храмової архітектури, 

яке призводить до суттєвих змін у побудові церковного інтер'єру. Деякі архітектори 

звертають увагу на візантійські традиції, інші прагнуть виробити новий 

національний стиль, спираючись на українське бароко. Відбувався процес 

спрощення форми, приведення її до геометричних архітипів. Це певна надмірна 

чистота ліній, відкрита спрямованість вгору. 

Елементи українського бароко в сучасному їх вирішенні простежуються в 

будівництві Кафедрального собору Різдва Христового (вул. Ольгінській), 
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збудованого на честь 2000-річчя народження Христа, будівництво якого завершили 

в 2001 р. (архітектор Г. Занько). Яскравими прикладами модернового сакрального 

будівництва Коростенщини є церква Миколи Чудотворця, збудована протягом 

2005-2010 рр.; Дмитрієвська церква в с. Веселівці Коростенського району. В 

архітектурі будови переважають традиційні форми. 

Сучасний мурований костел блаженного Гонората Козьмінського у Коростені 

споруджено у 90-х роках ХХ століття у традиційних формах романської 

архітектури, що притаманні зазначеним типам сакральної архітектури. 

 

 

УДК168.522: 72 

Семененко Д., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. філол. н., доцент Кюнцлі Р. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОШУКИ НОВИХ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВИХ ВИРІШЕНЬ СУЧАСНОГО 

ХРАМУ АРХІТЕКТОРА ПЕТРА ПЕРЕВОЗНИКА 

 

Сакральна архітектура Житомирщини переживає не найкращі часи. На жаль, 

будівництво храмів у Центральній Україні є не таким популярним, як у Західній. 

Недостатні фінансування та меценацтво будівництва церков свідчать про занепад 

духовності заможних людей. Здебільшого кошти, на які здійснюють будівництво 

церков, – пожертва простого українського народу, який, попри важку скрутну 

ситуацію, тягнеться до духовності.  

При ретроспективному огляді церковної архітектури Центрального регіону 

України, зокрема Житомирщини, кінця ХХ – початку ХХІ століть – простежується 

дотримання традиції цього регіону, наслідування архітекторами історичних стилів 

та інтерпретація їх просторових форм у модерновому трактуванні: неовізантизм, 

необароко, неоромантизм, історизм. 

Розглядаючи тему про сакральну архітектуру Житомирщини, не можна не 

згадати про видатного архітектора Петра Перевозника – заслуженого архітектора та 

художника України, за проектами якого відроджено й забудовано чимало святинь 

на Житомирщині. Він є автором багатьох об’єктів громадського та 

монументального призначення. Важливий період його творчої біографії пов’язаний 

із проектуванням будівель культурного (сакрального) призначення. Один із 

проектів – церква Заповіт Ісуса Христа у м. Житомирі. Храм прикрашений 

арковими вікнами і трьома хрестами на даху. До головного входу ведуть величні 

щаблі. Також помітні ознаки візантійської архітектури з поєднанням українського 

бароко.  

Використання візантійських рис та рис українського бароко простежуємо й у 

Храмовому комплексі Місіонерів Облатів Непорочної Марії в м. Обухові.  
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Завдяки новітнім технологіям та матеріалам архітектор П. Перевозник 

намагається створити нові образи храму, але при цьому зберегти культуру та 

традиції певного регіону.  

Поєднання традиційного й модернового є досить складним. Найголовніше – 

досягнути рівноправності, гармонії між ними, що й визначає деякою мірою 

професійність архітектора.   

 

 

УДК  323.1.001.361(477:4) 
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ «УКРАЇНЦЯ» В КОНТЕКСТІ 

МЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗУ СУЧАСНОГО «ЄВРОПЕЙЦЯ» 

 

Розвиток України історично пов'язаний з європейським цивілізаційним 

вибором. Пошук шляхів зближення з Європейським Союзом актуальний нині як 

ніколи. Проте входження в європейський цивілізаційний простір охоплює не лише 

зміну законодавчої бази, а й осмислення особливостей європейської ментальності 

загалом та окремих європейських народів зокрема.  

Метою дослідження є спроба аналізу європейської та української реальності 

через порівняння ментальних підходів до базових складових: національна пам'ять 

та пам’ятки, національна кухня, традиції, національна та релігійна толерантність 

тощо. У результаті порівняльного аналізу особливостей ментальності поляків, 

німців та українців з’ясовано:  

1) за структурою та розмаїттям релігійного простору українська дійсність 

наближена до німецької; 

2) за рівнем національної толерантності – до польського суспільства; 

3) за рівнем зацікавлення власною історією та готовністю «голосувати 

гривнею» за власну культуру (на прикладі відвідування музеїв, мистецьких акцій 

тощо) українці на 50% поступаються як полякам, так і німцям; 

4) за насиченістю мистецького, насамперед – музичного, простору (на 

прикладі фестивалів та ін.) українська дійсність наближена до німецьких реалій 

більше (переважно розважального характеру), аніж до польських (переважають 

музфести релігійного забарвлення) тощо. 

Отже, українська суспільна ментальність на рівні пересічного українця 

перебуває в контексті історично обумовленого європейського ментального поля, 

проте потребує формування чітких національних уявлень про історичну пам'ять і, 

відповідно, їх відображення у щоденному житті пересічних українців.   
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ 

СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ 

 

Спортивна боротьба сприяє розвитку патріотизму через ствердження у 

свідомості спортсмена впевненості в тому, що його успіх зміцнює престиж України 

у світовому суспільстві. Поряд з іншими моральними якостями боротьба сприяє 

розвитку почуття суспільних обов’язків. Воно проявляється під час усієї спортивної 

діяльності, особливо під час змагань, коли спортсмен виступає за команду, 

спортивне товариство, місто чи рідну країну. Навчально-тренувальні заняття також 

пов’язані з необхідністю ризикувати, боротися з утомою, іншими факторами, що, 

впливаючи, можуть знизити не лише результативність змагальної діяльності, а й 

ефективність тренувального процесу. Під час оволодіння надзвичайно складною 

спортивною технікою, вивчення тактики, виснажливого розвитку фізичних якостей, 

спортсмен усвідомлює власні можливості, переконується у власній споможності 

долати перешкоди, що сприяє формуванню відчуття власної гідності та поважного 

ставлення до інших. У спортивній діяльності формується розуміння особистої 

відповідальності перед колективом. Прагнення досягнення високого спортивного 

результату ґрунтується на власному шанолюбстві, бажанні утвердитися над іншим 

та на досягненні кращого результату. Однак протидія суперників у боротьбі 

ведеться в межах суворо регламентованих правил, що є обов’язковим для всіх 

спортсменів та команд. Покарання за порушення правил стосується не лише 

спортсмена, а й команди. Сумісна діяльність в екстремальних умовах спортивних 

змагань більше впливає на об’єднання людей, ніж дії у звичайних умовах. Заняття 

боротьбою та змагальна діяльність розвивають комунікативні здібності, сприяють 

створенню внутрішньогрупових зв’язків, взаємної відповідальності. 

Спортивна боротьба як вид спорту має позитивний вплив на розвиток 

фізичних якостей, покращання загального функціонального стану організму, є 

ефективним засобом для підвищення і підтримки працездатності, життєво 

важливих функціональних систем організму. Під впливом фізичних вправ 

відбуваються позитивні зміни щодо розвитку фізичних якостей, а також 

покращуються інші функції організму тощо.  
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ, 

ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ 

 

Актуальність пошуку нових і вдосконалення наявних форм фізичного 

виховання зі студентами, хворими на ожиріння, зумовлена необхідністю в умовах 

сьогодення підтримання належного рівня здорового способу життя сучасного 

студентства. Головна мета занять із фізичного виховання для студентів, хворих на 

ожиріння − всіма формами, методами, засобами навчання виховати звичку до 

здорового способу життя, навчати їх пошуку індивідуальних шляхів 

самовдосконалення з метою позбавлення надлишкової ваги та пов'язаних із цим 

проблем у стані здоров'я, і в такий спосіб сприяти досягненню головної мети занять 

у спеціальних медичних групах − переведенню студента в основну медичну групу з 

фізичного виховання. 

Заняття з фізичного виховання з цими студентами передусім ґрунтуються на 

врахуванні особливостей захворювання та наявних супутніх патологій 

ушкодженого хворобою організму, індивідуальних психо-фізіологічних особли-

востей, фізичних можливостей та рівня фізичної підготовленості. Специфіка занять 

у спеціальних медичних групах зі студентами, хворими на ожиріння, полягає в 

тому, що заняття в таких групах повинні проводитися за спеціальною програмою, 

спрямованою на позбавлення наявних відхилень у стані здоров'я, внаслідок 

зменшення маси тіла та підвищення рівня фізичної підготовленості. 

Загальними правилами, яких необхідно дотримуватися під час планування та 

організації занять із фізичного виховання у спеціальних медичних групах зі 

студентами, хворими на ожиріння, для досягнення оптимального результату в 

забезпеченні здорового способу життя, є: 

1. Ефективне відновлення фізичної працездатності. 

2. Зменшення періоду адаптації до фізичного навантаження. 

3. Досягнення кожним студентом максимально можливого для нього в 

певний період рівня розвитку фізичних якостей. 

4. Досягнення позитивної динаміки зменшення маси тіла. 

Водночас треба чітко дотримуватися індивідуалізації курсу, яка здійснюється 

з урахуванням ступеня та форми ожиріння на основі дозування навантаження. 
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ОЗДОРОВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ У ПРАКТИЦІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається різке 

зниження стану здоров'я населення і довголіття. Тільки оптимальне фізичне 

навантаження в поєднанні з раціональним харчуванням і способом життя є 

найефективнішим попередженням багатьох захворювань і збільшенням тривалості 

життя. 

Заняття фізичними вправами активізують і удосконалюють обмін речовин, 

покращують діяльність центральної нервової системи, забезпечують адаптацію 

серцево-судинної, дихальної та інших систем організму до умов м’язової 

діяльності, прискорюють процес входження в роботу і функціонування систем 

кровообігу й дихання, а також скорочують тривалість функціонального 

відновлення після зрушень, які викликає фізичне навантаження.  

У системі оздоровчої фізичної культури виділяють основні напрями: 

оздоровчо-рекреаційний, оздоровчо-реабілітаційний (спортивно-реабілітаційний, 

гігієнічний). 

Оздоровчо-рекреаційна фізична культура − це відпочинок, відновлення сил за 

допомогою засобів фізичного виховання. Термін «рекреація» означає відпочинок, 

відновлення сил людини, витрачених у процесі праці, тренувальних занять або 

змагань. 

Одним із об’єктивних критеріїв здоров'я людини є рівень фізичної 

працездатності. Висока працездатність є показником міцного здоров'я, і навпаки, 

низькі її значення розглядають як фактор ризику для здоров'я. Основними видами 

фізичної рекреації є виробнича, ввідна гімнастика, фізкультурні паузи (протягом 

робочого дня), заняття фізичними вправами в неробочий час − туризм (пішохідний, 

водяний, велосипедний), пішохідні й лижні прогулянки, полювання, масові ігри: 

волейбол, теніс, городки, бадмінтон. 

Велику роль у системі підготовки спортсмена відіграє спортивно-

реабілітаційна фізична культура. Вона спрямована на відновлення функціональних 

і адаптаційних можливостей організму після довгих періодів напружених 

тренувальних і змагальних навантажень, особливо під час перетренування 

ліквідації наслідків спортивних травм. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

КУРСАНТІВ ВНЗ 

 

Указом Президента України затверджено Цільову комплексну програму 

«Фізичне виховання − здоров'я нації». Ця програма розрахована на тривалий період 

і підкреслює необхідність підвищення значення занять фізичними вправами у 

зміцненні здоров'я та дотриманні правил здорового способу життя (ЗСЖ) 

населенням України. 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливої значущості набувають 

питання підготовки молодої людини до реалізації здорового способу життя в різних 

умовах її життєдіяльності. У цьому аспекті військове середовище, через свою 

специфічність, становить особливий інтерес для дослідників. Зокрема це стосується 

вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), в яких навчаються не просто 

юнаки, а майбутні захисники держави. Військова служба вимагає від них фізичного 

та психічного здоров'я. Крім того, курсанти ВВНЗ у майбутньому стануть 

офіцерами і будуть керівниками, а отже, отримають можливість впливати на 

ставлення до здоров'я своїх підлеглих. 

Складові здорового способу життя містять різноманітні елементи стосовно 

всіх сфер здоров'я − фізичної, психічної, соціальної й духовної. Встановлено, що 

рівень здоров'я людини на 50 % залежить від способу життя, 20 припадає на 

спадковість, 20 відводиться на вплив навколишнього середовища, і 10 % – інші 

чинники. До того ж, на ЗСЖ людини суттєво впливають такі чинники, як 

раціональний режим праці та відпочинку, наявність шкідливих звичок, 

оптимальність рухового режиму, особиста гігієна, загартовування, раціональне 

харчування тощо. 

Предметом для подальших досліджень може стати вивчення можливостей 

для створення «культу здоров'я» в курсантських колективах та винаходу і 

застосування ефективних засобів і методів організації рухової активності у системі 

підготовки майбутніх офіцерів з акцентом на оптимізацію здорового способу 

життя. 
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МЕТОДИКА СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ  

ДО СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Спортивна обдарованість − це поєднання вроджених і набутих фізичних і 

психічних якостей, а також спроможність спортсмена швидко й ефективно 

розвивати ці якості у процесі спортивного тренування. До поняття спортивної 

обдарованості, безумовно, входить також відмінний стан здоров’я і певні анатомо-

фізіологічні особливості організму. 

Досягнення високих результатів безпосередньо пов'язане зі схильністю 

організму до певної спортивної діяльності і залежить від багатьох факторів, 

основним з яких є максимальна відповідність індивідуальних особливостей 

особистості до вимог професії, що обирається. Спортивна діяльність залежно від 

специфіки видів спорту становить різні вимоги до організму спортсмена. 

Обдарованість спортсмена розглядають з позиції генетичної зумовленості 

особистих і фізичних якостей. Залучення людей до систематичних занять спортом, 

їхній інтерес і особисті досягнення залежать від відповідності індивідуальних 

особливостей того чи іншого виду спорту. Вибір кожною людиною виду спорту, 

найбільшою мірою відповідного до її індивідуальних особливостей, складає суть 

спортивної орієнтації.  

Спортивний відбір − це науковий комплекс заходів щодо виявлення 

спортсменів з високим рівнем здібностей і таких, що відповідають вимогам 

специфіки виду спорту. До найважливіших із них належать індивідуальна 

схильність до спорту, особисті установки, потреби, інтереси. Поза сумнівом, їхнє 

виявлення, формування і розвиток відбуваються під впливом соціальних чинників. 

У процесі багаторічної підготовки комплекс методів відбору розширюється, сам 

відбір стає поглибленішим, унаслідок чого кількість учнів, що відсіюються, зротає. 

У сучасній теорії спортивного відбору найбільшу увагу приділяють відбору 

спортсмена. 

Удосконалювання методів відбору перспективних спортсменів буде сприяти 

подальшому й невпинному зростанню спортивних результатів. 
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МЕТОДИКА КЛАСИФІКАЦІЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ 

 

Вправи, які застосовують у легкій атлетиці, є засобами різнобічної фізичної 

підготовки в різних видах спорту, їх використовують для спеціальної підготовки у 

багатьох професіях, воєнізованій підготовці допризовної та армійської молоді, у 

системі фізичної підготовки учнів, у групах здоров’я людей різного віку. 

Легка атлетика охоплює величезну кількість вправ, що характеризуються 

різними способами й варіантами виконання. Щоб краще зрозуміти суть 

легкоатлетичних вправ, застосовують різні класифікації. В основу кожної 

конкретної класифікації покладено певну ознаку. Вправи з легкої атлетики 

поділяють на п’ять самостійних груп: спортивна ходьба; біг; стрибки; метання; 

багатоборства. 

Крім того, легкоатлетичні вправи поділяють на дві групи: класичні і 

некласичні. До класичних належать ті вправи, які входять до програми офіційних 

змагань з легкої атлетики, до некласичних – ті, які не входять до програми 

офіційних змагань. 

Легкоатлетичні вправи поділяють також на спеціальні, підвідні й підготовчі. 

Спеціальні вправи – це вправи, які повністю відображають кінематичну й 

динамічну структури рухової дії. Підвідні вправи − це вправи, які частково подібні 

до основних рухів. Підготовчі вправи − це вправи, які використовують для 

розвитку м’язових груп і систем організму, для підготовки до інтенсивної 

діяльності та функціональної підготовки організму, для підвищення спеціальної 

працездатності. 

Класичні та некласичні види бігу, стрибків і метань застосовують як основні 

й допоміжні змагальні вправи. Їх можна використовувати також як засіб вирішення 

прикладних і спеціальних завдань. 

Під час занять легкою атлетикою ставлять оздоровчі, виховні та освітні 

завдання, однак не всі її класичні види придатні для вирішення цих завдань через 

велику кількість та вартість інвентарю й обладнання місць занять, технічну 

складність виду, а також високий ступінь ризику травматизму у спортсменів. Тому 

на базовому етапі засвоєння легкої атлетики вивчають лише ті її види, як 

забезпечують професійну, воєнізовану й спортивну підготовку, а також сприяють 

вирішенню оздоровчих завдань для різних вікових груп населення.
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ОСНОВИ ТЕХНІКИ БІГУ НА ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ 

 

Класичними дистанціями бігу на довгі дистанції є біг на 3000, 5000, 10000 м. 

Техніку бігу умовно можна поділити на старт і стартове прискорення, біг на 

дистанції й фінішування. Техніці бігу на довгі дистанції, попри всі її 

індивідуальності, властиві характерні особливості: природність рухів, повноцінне 

відштовхування (концентрація зусиль бігуна в робочій фазі), легкість бігу (хороше 

розслаблення м’язів у фазах відносного відпочинку), значний темп (частота рухів). 

Раціональність і економічність бігу будуть здебільшого залежати від 

правильного дихання. Ще переважає думка, що дихати необхідно обов’язково через 

ніс, а це неправильно. Необхідно знати: для того щоб покрити енерговитрати 

бігуна, треба максимально забезпечити потребу організму в кисні. Киснева нестача, 

який виникає під час бігу, гаситься за рахунок значного посилення дихання. При 

цьому доводиться вентилювати до 100 л повітря за одну хвилину і навіть більше, 

що неможливо виконати, дихаючи через ніс. Дихати необхідно через ніс і ротом. 

Не слід дихати глибоко, тому що глибокий вдих здійснюється не тільки 

дихальними м’язами, а й іншими, які розташовані в ділянці грудної клітки, які під 

час бігу виконують свої специфічні функції. Глибоке дихання порушує їх функції, 

що негативно впливає на техніку бігу. Необхідно знати, що видих повинен 

виконуватися активніше, що забезпечує повноцінніший вдих. За жодних обставин 

на дистанції не слід затримувати дихання. 

Поведінка та дії бігуна під час змагань, контрольних пробіжок визначаються 

намаганням виграти змагання незалежно від часу пробігання дистанції або 

досягнути високого спортивного результату. 

Для кожного бігу завчасно передбачається тактичний план. Але досить часто 

він змінюється під час ситуації, яка складається при забізі. Під час складання плану 

враховують умови проведення змагань, погодні умови, місце проведення, 

підготовленість бігуна та його суперників. Якщо мета – тільки виграти забіг (час не 

має значення), то звичайно бігуни ведуть біг груповий. У такому разі боротьба за 

перемогу ведеться на останніх метрах дистанції за рахунок фінішного ривка. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БАСКЕТБОЛУ 

 

Мистецтво довго жити полягає, насамперед у тому, щоб навчитися змалку 

стежити за своїм здоров'ям. Багато хто з нас скорочує своє життя безтурботністю 

до власного організму. Доведено, що ніщо так не руйнує організм, як тривала 

фізична бездіяльність. І, навпаки, ніщо не додає людині стільки сили, енергії, 

життєрадісності, як заняття фізичною культурою. Тому фізичному вихованню 

відводиться значне місце в педагогічному процесі. Навчальні програми, розроблені 

для освітніх установ різного рівня, передбачають проведення занять з фізичної 

культури. Винятком не стали і вищі навчальні заклади. 

Заняття з баскетболу спрямовані на зміцнення здоров'я, фізичного розвитку, 

сприяють розвитку спритності, витривалості, швидкості. При цьому 

вдосконалюється діяльність багатьох систем організму: опорно-рухового апарату, 

дихальної, серцево-судинної, нервової, системи аналізаторів (зокрема зорової 

системи). Неоціненний внесок баскетбол робить і в розвиток основних психічних 

процесів: уваги, пам'яті, мислення, сприйняття. У результаті баскетбол позитивно 

впливає не тільки на фізичний, а й на психічний розвиток студента. 

На заняттях з баскетболу студенти вдосконалюють раніше набуті рухові 

навички та вміння, отримують різноманітну фізичну підготовку: на початковому 

етапі – загальну і спеціальну, спрямовану на відпрацювання рухових якостей, 

підготовку організму до максимальних фізичних напружень в умовах, специфічних 

для баскетболу; на наступних етапах – технічну, під якою розуміють вивчення 

техніки прийомів, за допомогою яких ведеться гра. Тактична підготовка передбачає 

освоєння командних та індивідуальних дій і вміння здійснювати їх у процесі гри. 

Для отримання позитивних результатів впливу занять з баскетболу на 

фізичний і психічний розвиток необхідна активна позиція як педагога, так і самих 

студентів, оскільки на заняттях здійснюється педагогічний процес, що ґрунтується 

на цілеспрямованій взаємодії педагогів та вихованців, спрямованій на вирішення 

завдань навчання і виховання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СПОРТИВНИХ ІГОР НА РОЗВИТОК 

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТОК 

 

Пріоритетною проблемою загальнодержавного значення, яка вимагає 

нагального вирішення, є проблема зміцнення здоров'я студентської молоді. 

Особливого значення набувають цілеспрямовані дії щодо збереження стану 

репродуктивного здоров'я студенток, яке є невід'ємною складовою здоров'я нації 

загалом і має провідне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Важливим напрямком діяльності вищих навчальних закладів є пошук нових форм 

зміцнення здоров'я студенток у процесі їхнього навчання і виховання, 

впровадження технологій збереження здоров'я у навчально-виховному процесі, 

охоплення студенток заняттями фізичною культурою та спортом. 

Адекватними видами спорту є волейбол, баскетбол, бадмінтон, теніс. Заняття 

спортивними іграми не тільки допомагає сформувати струнку красиву фігуру, а й 

позитивно впливає на здоров'я людини (витривалість, швидкість та спритність, 

підтримка тонусу м'язів, формування підвищеної стійкості до застудних 

захворювань внаслідок зміцнення імунітету). 

Ігровий метод використовують для закріплення навичок, необхідних 

студенткам. Він допомагає викладачу надати заняттям емоційного забарвлення, 

змагального характеру, що позитивно впливає на процес навчання. Ігрові види 

спорту відрізняються особливо різкими рухами, сильними і жорсткими зіткненнями 

учасників команд, вимагають величезної напруги організму і потужної м'язевої 

сили. 

Використання спортивних ігор в оздоровчій діяльності студенток 

університету сприяє розвитку особистості та фізичної підготовленості, а вибір 

секції спортивних ігор повинен здійснюватися з урахуванням фізичної 

підготовленості організму і рівня фізичних навантажень, які впливають на організм 

у цьому виді спорту. 
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ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Сьогодні в сучасній педагогічній науці проблемам педагогічних технологій 

приділяють значну увагу, і вони займають центральне місце наукових досліджень, 

перелік таких технологій поповнюється щодня, а особливо гостро це питання 

стосується професійно-педагогічної діяльності майбутніх вчителів-студентів у 

галузі фізичної культури.  

В Україні структурними компонентами загальнопедагогічної підготовки 

майбутніх вчителів фізичної культури є навчально-пізнавальна, практична і 

самостійна практична діяльність. Основними критеріями рівня сформованості 

загальнопедагогічної готовності майбутніх учителів є: педагогічна спрямованість, 

суб'єктна позиція, методологічне мислення, рефлексія, оволодіння педагогічними 

діями й операціями. Стратегія і тактика загальнопедагогічної підготовки 

майбутнього вчителя фізичної культури будуються на основі таких принципів: 

професійно-педагогічної спрямованості: індивідуалізації й диференціації; 

системності; єдності загального; особистісного й індивідуального. Технологія 

загальнопедагогічної підготовки майбутнього учителя фізичної культури є 

цілісною сукупністю дій, операцій і процедур, поетапно здійснюваних за таким 

алгоритмом: діагностика розвитку загальнопедагогічної підготовки → корекція 

обраної спочатку стратегії і тактики навчання. 

Одним із сучасних засобів оновлення процесу професійної підготовки 

майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах України є 

впровадження нових педагогічних технологій, у тому числі й інформаційних. 

Оцінюючи стан цієї проблеми, відзначимо, що наявні науково-педагогічні 

дослідження і розроблені на їх основі методичні матеріали не забезпечують повної 

належної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до застосування 

інформаційних технологій у професійній діяльності, тому потребують 

ретельнішого дослідження. 
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