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СЕКЦІЯ 3  

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

ПЛОДОВООЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

УДК 629.144.2.004.5 

  

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГОВИТРАТИ  ЗБИРАННЯ ОЗИМОЇ 

ПШЕНИЦІ ДЛЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 

  

Домущі Д. П., доцент,  Устуянов А.Д., асистент  

Захаренко В. О. , Робу О. В. інженери 

Кафедра агроінженерії  

Одеський державний аграрний університет 

м.Одеса 

  

Представлено результати досліджень порівняння  комплексних 

енерговитрат по прямим витратам енергії палива та експлуатаційним 

витратам коштів збирання озимої пшениці для різних технологій її 

вирощування. Зроблено вибір складу збиральної техніки і технологій 

збирання озимої пшениці  з найменшими енергетичними витратами.  

Ключові слова: збиральні машини,  озима пшениця, традиційна 

технологія, нульова технологія енергетичні витрати, енергетичний 

еквівалент, комплексне паливо, експлуатаційні витрати коштів.  

  

Вступ. На дворі ринкова економіка з її жорсткою конкуренцією. Якщо 

просувати далі традиційні витратні технології, то дуже скоро виявиться, що  

очікуваного результату (підвищення продуктивності, обсягів валового 

виробництва, якості і зниження собівартості вироблюваної продукції) ми так 

і не отримаємо. Тому для досягнення найбільшої ефективності 

сільськогосподарського виробництва необхідно впроваджувати 

енергозберігаючі технології. 

 Успішний виробник той, хто збирає оптимальний урожай з 

найменшими витратами. При традиційній моделі рослинництва значну 

частину прибутку «з&apos;їдають» виробничі витрати. Поза сумнівом, 

сьогодні, відроджуючи сільськогосподарське виробництво, ми повинні йти 

шляхом впровадження енергозберігаючих і ресурсозберігаючих технологій. 

Тільки так ми зможемо вирішити проблеми технічного переозброєння 
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сільськогосподарських виробників і отримання конкурентоздатної продукції 

рослинництва і тваринництва. 

Проблема. Для рослинництва проблемою є висока собівартість 

виробленої продукції – зерна. Як понизити витрати на виробництво  

продукції рослинництва в умовах постійного зростання цін на енергоносії? 

Необхідно впроваджувати енергоощадні технології вирощування і збирання 

сільськогосподарських культур. Найбільші витрати енергії комплексного 

палива і експлуатаційних витрат коштів приходяться на кінцевий обсяг  

механізованих робіт – збирання урожаю, особливо це відноситься до 

зернових культур, які займають по обсягу виробництва в Україні одне з 

перших місць.      

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Збирання  зернових 

колосових культур комбайнами у більшості країн світу є основним. При 

цьому зазвичай поєднують роздільний (двофазний) спосіб і пряме 

комбайнування (однофазний). Кожний з цих способів мають свої переваги і 

недоліки. Численні дані науково-дослідних установ і виробничих дослідів 

показують, що в усіх природно-кліматичних зонах і в різні  за погодними 

умовами роки при роздільному способі прибирання отримують надбавку 

урожаю від 1,5 до 5 ц зерна з 1 га і більше в порівнянні з прямим 

комбайнуванням [1]. 

В США, Канаді, Англії, Швеції роздільний спосіб збирання знаходить 

значне поширення. У США останніми роками роздільним способом 

збирається 22,3% посівів колосових і інших культур, а в окремих штатах 

роздільним способом збирається до 70%. Роздільний спосіб знайшов 

застосування в Німеччині і інших країнах [2]. 

В господарствах останнім часом значно збільшився парк колісних 

тракторів і тракторних причепів. Дослідженнями встановлено, що 60-70% 

внутрішньогосподарських перевезень може бути виконане тракторним 

транспортом. В.І. Котелянец вважає, що використання тракторних перевезень 

вигідне до 7 км, інші дослідники максимальною відстанню тракторних 

перевезень вважають 10 км. [3]. 

Енергозберігаюча технологія вирощування та збирання 

сільськогосподарських  культур сьогодні у більшості країн світу відома як 

нульова система обробки ґрунту. Переходять на цю технологію поступово, 

поетапно. Для мінімальної обробки використовуються спеціальні комплекси 

машин, що складаються з потужного трактора, широкозахватного 

культиватора з високо розташованою рамою для суцільної обробки ґрунту і 
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стерньової широкозахватної сівалки. Як показує досвід провідних 

українських корпорацій , зниження врожайності при переході на мінімальну і 

потім на нульову систему обробки ґрунту не відбувається, а на обробітку 

кукурудзи на зерно і на силос, гороху вона навіть підвищується на 10...20% . 

При нульовій системі ґрунт зовсім не обробляють. Тільки сіють 

широкозахватними стерньовими сівалками і збирають урожай. При обробітку 

нульовою  системою можливо отримувати врожайність озимої пшениці до 60 

ц/га, а ярового ячменю – 63,6 ц/га [4]. Зараз за енергозберігаючою 

технологією  в різних країнах світу обробляється близько 100 млн. га, що 

складає близько 12% усіх сільгоспугідь, і об&apos;єми її впровадження 

нестримно ростуть. 

Мета досліджень. Порівняння комплексних енергетичних витрат  

палива і експлуатаційних витрат коштів для обґрунтувати складу 

перспективної збиральної техніки і технологій збирання озимої пшениці  

різних технологій її вирощування.  

Результати досліджень. Порівняльна  

оцінка комплексних енергетичних витрат – комплексного палива і 

експлуатаційних витрат коштів розрахована для різних технологій збирання 

озимої пшениці. При цьому розглянуто чотири технології її вирощування[6]: 

1.Традиційна технологія – пряме комбайнування без подрібнення 

соломи.  

2. Традиційна технологія – роздільне збирання. 

3.Нульова технологія – використання збиральної техніки вітчизняного 

виробництва. 

4.Нульова технологія – використання збиральної техніки імпортного 

виробництва - техніка АТЗТ «Агро-Союз». 

По методиці Українського науково-дослідного інституту 

продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики 

України «Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво 

зернових культур» [6],  для даних технологій розроблено технологічні карти 

на збирання врожаю озимої пшениці. Всі технології розробились для таких 

умов виробництва: площа вирощування – 630 га; врожайність основної 

продукції – 4,6 т/га; врожайність побічної продукції –4,6 т/га. Нормативні 

втрати врожаю 3%; тривалість збирання при повній стиглості зерна – 7 діб. 

1. Розрахунок комплексних енергетичних витрат для різних технологій 

збирання зернових по прямим витратам енергії палива 
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Розрахунок палива на 1 га площі збирання  Qпга, кг/га визначалося за 

формулою: 

,
га

п
пга

F

Q
Q    (1) 

де   Qп-сумарні витрати палива по даній технології збирання, кг;  Fга – 

площа збирання, га. 

Енергетичні витрати Еп, МДж/га енергії палива розраховувалося за 

формулою:                                        

                  Еп1 = αп · Qпга,    (2) 

де αп – енергетичний еквівалент витрат палива, МДж/кг; при цьому 

αп=52,8 МДж/кг [6]. 

Енергетичні витрати енергії палива на одиницю вирощеної продукції 

Епт, МДж/т – однієї тони урожаю визначалося за формулою: 

,
к

п
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В

Э
Е  (3) 

де Вк – врожайність культури, т/га. 

2.Розрахунок енергетичних витрат для різних технологій збирання 

зернових з розрахунку експлуатаційних витрат 

Порівняльну оцінку комплексних енерговитрат для різних технологій 

збирання озимої пшениці з розрахунку експлуатаційних витрат (амортизація, 

технічне обслуговування та ремонт техніки, заробітна плата, вартість паливо-

мастильних матеріалів), визначалося по наступній методиці [6]. 

Експлуатаційні витрати «грн./га» переводилися в розмірності МДж/га і 

МДж/т. При цьому використовувався енергетичний еквівалент палива в 

перекладі на «грн.»  його комплексної вартості. 

Енергетичний еквівалент палива , МДж/грн., розраховували за 

формулою:   

,
Цк

К n
Цк

n


 (4) 

де ЦК – комплексна вартість (ціна) паливо-мастильних матеріалів, 

грн./кг. 

Розрахунок енергетичних витрат Еез і га, МДж/га на 1 га збиральної 

площі виконувався за формулою: 

Еез і га= Зе і га·, (5) 
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де Зе і га – експлуатаційні витрати на 1 га для і–ої технології, грн./га, 

МДж/га. 

Розрахунок енергетичних витрат Еез і т, МДж/т на 1 т врожайності 

озимої пшениці виконувався за формулою: 

Еез і т=Еез і га /Вк, (6) 

де Вк – врожайність культури, т/га. 

 Комплексні енерговитрати палива і експлуатаційних витрат 

представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Порівняльна оцінка комплексних енерговитрат на збиранні озимої 

пшениці для різних технологій її вирощування 

Технологія 

вирощування та  збирання 

врожаю 

Енергетичні витрати, МДж 

  

Комплексного палива 

Експлуатаційних витрат 

коштів (заробітна плата, 

паливо, амортизація, ТО, 

ПР, КР ) 

На одиницю 

роботи, 

МДж/га 

На одиницю 

виробленої 

продукції, 

МДж/т 

На одиницю 

роботи, 

МДж/га 

На одиницю 

виробленої 

продукції, 

МДж/т 

1. Традиційна – пряме 

комбайнування (з збиранням 

соломи на комплексах) 

3586,0 779,6 7746,9 1684,1 

2. Традиційна- 

роздільне збирання (з 

збиранням соломи на краю 

поля) 

2821,9 613,4 7419,2 1612,9 

3. Нульова –техніка 

вітчизняного виробництва  

(пряме комбайнування 

без збиранням соломи) 

2123,4 461,6 5884,7 1279,3 

4. Нульова – техніка 

імпортного виробництва 

(пряме комбайнування 

без збиранням соломи) 

1893,8 411,7 6206,1 1349,2 

Висновки. 1.Розрахунки енерговитрат комплексного палива по 

розробленим   технологіям збирання озимої пшениці вказують, що найменші 

витрати при нульових технологіях, а найбільші при традиційних технологіях 

збирання врожаю. Так, енерговитрати при використанні імпортної техніки  - 
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нульова технологія найменші: Еп4=1893,8 МДж/га;  Епт4=411,7  МДж/т. 

Найбільші енерговитрати при використанні традиційної технології – пряме 

комбайнування: Еп1= 3586 МДж/га;  Епт1=779,6 МДж/т. 

2. Розрахунки енергетичних витрат на збиранні озимої пшениці з 

розрахунку експлуатаційних витрат вказують, що найменші  енерговитрати у 

нульовій технології – вітчизняна техніка, які складають:  Еез 3 га = 5884,68 

МДж/га; Еез 3 т = 1279,3 МДж/т. Найбільші енерговитрати у традиційної 

технології – пряме комбайнування, які складають:  Еез 1 га =7746,9 МДж/га; Еез 

1 т =1684,1МДж/т. 
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       Гумінова кормова добавка підвищує опірність організму молодняка 

і дорослого поголів'я тварин і сільськогосподарської птиці різних 

захворювань, нормалізує обмін речовин, активізує в організмі синтез білків, 

вуглеводів, ферментів, що сприяє підвищенню їх продуктивності і 
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СЕКЦІЯ 4 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА АГРАРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
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Захаренко В.О., Робу О.В.  
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Одеського державного аграрного університету 

 

Представлено результати досліджень порівняння  різних технологій 

збирання  озимої пшениці по складу техніки та експлуатаційним затратам. 
Зроблено обґрунтування складу техніки і технологій збирання озимої 

пшениці  з найменшими витратами палива і експлуатаційними затратами.  

Ключові слова: озима пшениця,  зернозбиральний комбайн,  
технологічний процес, роздільне збирання, пряме комбайнування, паливо, 

експлуатаційні затрати.   

 
Вступ. Одна з основних зернових культур, яка вирощується  не лише 

на півдні України, але і по всій країні – озима пшениця. Під неї відводиться 

основна площа, зайнята під зернові культури. Збирання зерна є заключним 

етапом його вирощування  і від правильності вибраної технології збирання 

значною мірою залежить кількість зібраного зерна, його якість і собівартість. 

Збирання врожаю залежно від стану посівів, погодних умов, забур’яненості 

та інших факторів здійснюють прямим комбайнуванням, або роздільним 

способом. Низькорослі сорти, а також неполеглі, чисті від бур’янів посіви, за 

дощової погоди та вологості основної маси зерна 17–18%, – прямим 

комбайнуванням, полеглі, забур’янені, з неодночасним достиганням та 

схильні до осипання – роздільним способом. Скошувати пшениці у валки 

починають з настанням фази воскової стиглості, коли вологість зерна в 

колосі знизиться до 30–32%. Висота зрізу за роздільного збирання має бути 

не меншою 20-22 см. До обмолоту пшениці у валках приступають за 

вологості зерна в межах 14-16%. Насінницькі посіви починають збирати за 

вологості зерна не більше 16-18%.  

Проблема. Збирання урожаю  – це складний і трудомісткий комплекс 

робіт, в якому залучені значна кількість мобільних і стаціонарних агрегатів, 
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транспортних засобів, а також людей. Ці обставини викликають ситуації, для 

вирішення  яких необхідно знайти оптимальні варіанти. Збирання зерна - 

фінішна операція по виробництву  зернових культур. Вона підбивають 

підсумок усьому комплексу попередніх робіт з оптимального вибору 

районованих сортів, підготовці насіння, обробітку ґрунту, посіву, догляду за 

рослинами. Разом із тим ця най-ресурсномістка операція. Так, експлуатаційні 

витрати на збирання врожаю з поля і його транспортування на господарський 

пункт післязбиральної обробки зерна становлять 50-55 % всіх витрат на його 

виробництво. Це обґрунтовує необхідність постійного вдосконалювання 

технологій збирання й технічних засобів для їхньої реалізації. У зв’язку з цим 

є потреба в науково-виробничих пошуках таких форм організації 

збирального процесу, які дали б змогу зібрати врожай  у стислі агротехнічні 

строки та істотно зменшити за рахунок цього втрати та витрати. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасного стану 

механізації збирання зернових культур в Україні виявляє її низьку 

ефективність. Статистичні дані свідчать про постійну тенденцію скорочення 

загального числа комбайнів у парку, зростання частки несправних машин, 

старіння парку, збільшення середнього навантаження на комбайн, 

збільшення строків збирання й втрат зерна від само опадання[1].  

У багатьох документах і матеріалах державного й регіонального рівня 

положення з виробництвом зерна й технічним забезпеченням АПК (у тому 

числі й збирання зернових) в України  оцінюється як критичне[2].  

Порівняльна техніко-економічна оцінка сучасних комбайнів показує, 

що вітчизняна техніка, яка є набагато дешевшою ніж інша закордонна 

техніка, по комплексних питомих показниках технічного рівня мало чим їй 

уступає. Значне відставання спостерігається поки по надійності, дизайну й 

комфортності. По витраті палива на 1 т зерна вітчизняні комбайни практично 

не уступають іншим закордонним. Значної різниці немає й по середніх 

потужностях двигунів, незважаючи на те, що закордонні машини збирають 

хліб із урожайністю в 3-4 рази вище. Навіть більшість зразків, що 

експонувалися на виставці "AGRITECHNIKA-2007" у Ганновері мали 

потужність двигунів менш 250 л. с. і тільки в 12 моделей (з них 5 фірми 

Class) вона становила 300-450 л. с.. Що ж стосується серійних комбайнів, що 

перебувають у рядової експлуатації в країнах, що брали участь у виставці, то 

потужність їхніх двигунів в основному менше 250 л. с. Потужність двигунів 

на комбайнах "Дон-1500Б" і "Дон-2600" 225 і 280 л. с. По показниках 

собівартості збирання, окупності, адаптивності до реальних умов 
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експлуатації вітчизняні та російські комбайни набагато краще інших більш 

дорожчих закордонних аналогів [3].  

У господарствах застосовують в основному два способи машинного 

збирання зернових колосових та зернобобових культур з використанням 

зернозбиральних комбайнів – одно- і двофазний. При першому способі всі 

збиральні операції (скошування, обмолот, очищення зерна, збирання соломи 

й полови) виконують одночасно, а при другому – в два етапи: після 

просихання стебел, скошених і укладених у валки, комбайн, обладнаний 

підбирачем, підбирає їх і обмолочує, очищає зерно і збирає солому й полову 

[4]. Двофазний (роздільний) спосіб використовують при збиранні 

забур’янених посівів і тих, що легко осипаються, з  густотою понад 300 

стебел на м2 і висотою не нижче 60 см. Скошувати у валки при цьому способі 

починають у фазі середини воскової стиглості озимих і ярових пшениць і 

багаторядкового ячменю, коли вологість зерна становить 35…25 % . [5]. 

Прямим комбайнуванням збирають рівномірно стиглі, а також зріджені 

посіви з густотою менше 300 стебел на 1 м2, низькорослі і з підсівом трав. 

Збирання хлібів починають на початку повної стиглості, коли вологість зерна 

не перевищує 20…18 %.Залежно від зональних умов потреби в кормах, 

наявності техніки у господарствах солому збирають цілу або подрібнену, а 

також з пресуванням та роздільним збиранням соломи й полови[6]. 

Мета досліджень. Обґрунтувати перспективний склад техніки і  

технології збирання зернових колосових культур залежно від природно-

виробничих умов з найменшими експлуатаційними затратами палива та 

грошей.  

Результати досліджень. Для порівняння різних технологій збирання 

озимої пшениці по складу техніки збиральних технологічних комплексів 

(ЗТК) та витратам палива і експлуатаційним затратам коштів  розглянуто 

чотири технології [6]: 

1.Традиційна технологія – пряме комбайнування без подрібнення 

соломи  

2. Традиційна технологія – роздільне збирання. 

3.Нульова технологія – використання збиральної техніки вітчизняного 

виробництва. 

4.Нульова технологія – використання збиральної техніки імпортного 

виробництва – техніка АТЗТ «Агро-Союз» . 

Для даних технологій по методиці Українського науково-дослідного 

інституту продуктивності агропромислового комплексу Міністерства 
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аграрної політики України «Нормативи витрат живої та уречевленої праці на 

виробництво зернових культур» [6],  розроблено технологічні карти на 

збирання врожаю озимої пшениці. Всі технології розробились для таких умов 

виробництва: площа вирощування – 630 га; врожайність основної продукції – 

4,6 т/га; врожайність побічної продукції –4,6 т/га. Нормативні втрати врожаю 

3%; тривалість збирання при повній стиглості зерна – 7 діб. 

Традиційна технологія – пряме комбайнування. для збирання врожаю 

використовувалися комбайни «Дон-1500» – шість одиниць. Зерно 

транспортувалося вантажними автомобілями-тягачами КамАЗ-55102 з 

причепами ГБК-8527 в кількості – 6 одиниць. Кожний комбайн 

обслуговувався особистим транспортним засобом. Солома – не зернова 

продукція стягувалася на край поля агрегатом Т-150К-05-09 – ВТУ-10 – 4 

одиниці та транспортується для скиртування агрегатом – МТЗ-80-2ПТС-4-

887А – 16 одиниць. Скиртування соломи – агрегат ЮМЗ-6АКЛ – ПФ-0,5Б – 4 

одиниці.  

Традиційна технологія – роздільне збирання. Відношення площі 

збирання роздільним і прямим способом – 40% і 60%. Для скошування у 

валки і підбір валків використовують два комбайни – Дон-1500, жниварки 

ЖВН-6, підбирач –ПЛ-150 в кількості  - дві одиниці. Пряме комбайнування – 

Дон-1500Б – чотири одиниці, транспортні засоби - КамАЗ-55102+ГБК-8527– 

чотири одиниці. Солома виштовхується на край поля і скиртується на краю 

поля. Кількість і склад агрегатів, як в першій технології.  

Енергозберігаюча – нульова технологія з технікою вітчизняного 

виробництва – пряме комбайнування. Солома не збирається, а подрібнюється 

зернозбиральним комбайном і  розкидається по полю, створює на поверхні 

поля мульчу–економія витрат на збирання, транспортування і скиртування 

соломи. Кількість технологічних операцій зменшується, тому склад техніки 

збирального комплексу теж зменшується. Відсутні агрегати для стягування 

соломи, перевезення і скиртування соломи. Склад техніки ЗТК: 

зернозбиральні комбайни Дон-1500 – 6 одиниць, транспортні засоби для 

перевезення зерна – КамАЗ-55102-053 – 6 одиниць.  

Енергозберігаюча технологія – нульова з технікою імпортного 

виробництв. Відмінності від попередньої технології (таблиця 2.3) 

використання комбайнів з підвищеною продуктивністю в два рази порівняно 

з вітчизняними і в меншої кількості, теж в два рази марки – Lexion-480 – 3 

одиниці. Зменшується і кількість транспортних засобів для перевезення зерна 

– КамАЗ-55102-053 – 4 одиниці, за рахунок використання бункера-
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нагромаджувача – V=40 м3 і вивантаження в автотранспорт – продуктивністю 

– 4 т/хв.  

Затрати  комплексного палива на 1 га площі збирання вражаю Qтга, 

кг/га розраховували за формулою: 

                                                Qтга = Qп / Fга                                                      

(1) 

де Qп –сумарні витрати палива для даної технології збирання вражаю, 

кг; 

     Fга – площа збирання вражаю, га. 

Розрахунки експлуатаційних  затрат коштів  в умовних  одиницях 

(долари США) – (ум. од.) по всім  технологіям збирання вражаю озимої 

пшениці виконувалися за відомими  методиками та представлені в таблице. 

 

Таблиця 1 

Порівняння різних технологій збирання озимої пшениці 

за експлуатаційними витрати комплексного палива та затратами 

коштів 

 

 

Технологія 

вирощування та збирання 

врожаю 

Експлуатаційні витрати (затрати) 

 

Комплексного палива 

Коштів (заробітна плата, 

паливо, амортизація, ТО, ПР, 

КР, ) 

На весь 

обсяг робіт, 

кг 

На одиницю 

роботи, кг/га 

На весь обсяг 

робіт, ум. од. 

На одиницю 

роботи, 

ум.од./га 

1.Традиційна – 

пряме комбайнування  

(з збиранням соломи 

на комплексах) 

42787,1 67,9 53082,0 84,3 

2.Традиційна- 

роздільне збирання  

(з збиранням соломи 

на краю поля) 

33670,2 53,4 39413,1 62,6 

3.Нульова –техніка 

вітчизняного виробництва 

(пряме комбайнування без 

збиранням соломи) 

25336,5 40,2 33583,2 53,3 

4.Нульова – техніка 

імпортного виробництва 

(пряме комбайнування без 

збиранням соломи) 

22596,2 35,9 34931,3 55,4 
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Висновки. Порівняння представлених технологій збирання озимої 

пшениці по експлуатаційним витратам палива та затратам коштів показує 

що: 

1.Найменші витрати палива на одиницю продукції у нульової 

технології з використанням збиральної техніки імпортного виробництва – 

35,87 кг/га, за рахунок більшої продуктивності збиральної техніки і 

зменшення технологічних операцій – відсутність збирання соломи. Найменші 

експлуатаційні витрати коштів на одиницю продукції – 53,3 ум.од./га – 

нульова технологія техніка вітчизняного виробництва – за рахунок меншої 

вартості техніки в порівнянні з імпортною. 

2.Найбільші витрати палива – 67,9 кг/га у традиційної технології – 

пряме комбайнування за рахунок транспортних операцій на збирання соломи. 

Найбільші експлуатаційні витрати коштів – 84,3 ум.од./га – традиційна 

технологія – пряме комбайнування – за рахунок більшої кількості збиральної 

техніки і технологічних операцій по транспортуванню соломи. 

3.Найменш затратною є нульова технологія з використанням техніки 

вітчизняного виробництва, а найбільш затратною є перша технологія – 

традиційна з прямим комбайнуванням. 

4.Серед традиційних технологій найменш затратною є технологія 

роздільного збирання: витрати палива – 53,4 кг/га; експлуатаційні витрати 

коштів – 62,6 ум.од./га. 
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У контексті управління охороно праці  виконано аналіз особливостей 

забезпечення промислової безпеки у рамках системи управління безпекою. 

 Визначена ступінь відображення рівня безпеки, як показник існуючого 

на підприємстві ризику. Досліджені деякі аспекти оцінки ризику 

Ключові слова: охорона праці, промислова безпека, ризик, 

конкурентоспроможність. 

  

 Однимзключовихчинниківпідвищенняконкурентоспроможностіпідприє

мствєзабезпеченнянаналежномурівніохорониібезпекипраці, 

часторозвитокгоподарствнеможливобезвстановленняжорсткогоконтролюнад

потенційнонебезпечнимийого об'єктами. 

 Досягнення прийнятного рівня ризику можливо за рахунок зменшення 

ймовірності аварій (збільшення надійності систем, що виконують функції 

безпеки) і за рахунок ослаблення рівня небезпечних впливів при аваріях 

(використання систем, локалізують або послаблюють небезпечні впливу).  

 Сучасний розвиток бізнесу, пов’язано з трансформацією ідеологічних 

основ організації праці та відносин всередині компанії між різними групами 

впливу (керівництвом, співробітниками), має привести до підвищення 

ефективності діяльності господарств. Базою для цього може стати як 

зниження витрат, пов'язаних з усуненням результатів надзвичайних ситуацій, 

аварій, так і зниження ризиків в рамках створення нових систем промислової 

безпеки, при збереженні або підвищенні конкурентних переваг. 


	Рис. 2    СХЕМА ДОСЛІДУ
	УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

