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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Виробництво цукру в Україні здійснюється завдяки 

взаємодії різнотипних технологічних систем із вирощування та збирання цукрових 

буряків, транспортування і переробки коренеплодів на цукрових заводах. Зокрема, 

технологічний процес (ТП) збирання цукрових буряків (ЗЦБ) відіграє важливу роль 

у формуванні якісного стану коренеплодів, а також значною мірою визначає обсяги 

технологічних втрат. Умовою ж своєчасного виконання ТП ЗЦБ є обґрунтування 

параметрів відповідного технічного забезпечення, які узгоджені з часом початку 

збирання та обсягами виробничої площі культури. Таке обґрунтування потребує 

розроблення специфічних методик і моделей, які давали б змогу врахувати 

особливості функціонування бурякозбиральних комбайнів, зокрема, враховувати 

сукупний вплив їх параметрів, часу початку збирання врожаю, обсягів виробничої 

площі, а також стохастичності агрометеорологічних умов і процесів достигання 

цукрових буряків на функціональні показники ефективності ТП ЗЦБ. 

У дисертаційній роботі розкрито науково-методичні засади та обґрунтовано 

раціональні параметри технічного забезпечення ТП ЗЦБ на основі статистичного 

імітаційного моделювання, яким враховується вплив темпів приросту маси 

коренеплодів та стохастичності агрометеорологічних умов осіннього періоду на 

продуктивність бурякозбиральних комбайнів та своєчасність виконання ТП ЗЦБ, що 

є актуальним питанням як у науковому, так і в практичному аспектах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до комплексного плану науково-дослідних робіт (НДР) 

Подільського державного аграрно-технічного університету на тему «Оптимізація 

технологій вирощування буряка в умовах західного Лісостепу України» 

(ДР № 0113U007272), а також НДР Львівського національного аграрного університету 

на тему «Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних 

технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві (АПВ) та його 

енергозабезпеченні» (ДР №0116U003179). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

технологічного процесу збирання цукрових буряків завдяки обґрунтуванню 

параметрів його технічного забезпечення, які узгоджені з часом початку збирання та 

виробничою площею культури. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання:  

- проаналізувати чинні методи і моделі дослідження механізованих 

технологічних процесів збирання врожаю та обґрунтування параметрів технічного 

забезпечення, виявити недоліки та сформулювати шляхи їх усунення; 

- проаналізувати вплив агрометеорологічної та біологічно-предметної 

складових на своєчасність ТП ЗЦБ, природно дозволений фонд часу для його 

виконання, виокремити базові й наслідкові події та розробити методику їх 

врахування у статистичній імітаційній моделі; 

- розробити методику обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП 

ЗЦБ на підставі їх узгодження з часом початку збирання та виробничою площею 

культури за врахування стохастичності агрометеорологічної та біологічно-

предметної складових; 
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- виконати виробничі спостереження, комп’ютерні експерименти зі 

статистичною імітаційною моделлю ТП ЗЦБ, опрацювати їх результати і встановити 

статистичні закономірності зміни характеристик агрометеорологічної та біологічно-

предметної складових, а також врахувати їх сукупний вплив на функціональні 

показники ефективності технологічного процесу збирання; 

- обґрунтувати параметри технічного забезпечення ТП ЗЦБ на підставі їх 

узгодження з часом початку збирання та виробничою площею культури за критерієм 

мінімальних питомих сукупних витрат; 

- впровадити результати досліджень у практику та визначити очікуваний 

економічний ефект від застосування технічного забезпечення з раціональними 

параметрами, які узгоджені з часом початку збирання врожаю та виробничою 

площею цукрових буряків. 

Об’єктом дослідження є технологічний процес збирання цукрових буряків, 

бурякозбиральні комбайни. 

Предметом дослідження є функціональні показники ефективності ТП ЗЦБ, їх 

ймовірний характер і залежність від часу початку збирання врожаю, виробничої 

площі культури та параметрів технічного забезпечення цього ТП за врахування 

стохастичного впливу агрометеорологічних умов і закономірностей достигання 

коренеплодів цукрових буряків. 

Методи дослідження. У роботі використано методи: аналізу та синтезу 

складових ТП ЗЦБ, що визначають їх функціональні показники ефективності; 

системно-чинникового та системно-подієвого підходів – для виокремлення та 

відображення в статистичній імітаційній моделі ТП ЗЦБ системного впливу 

чинників ефективності; аналітично-експериментальний – для визначення, 

формалізації та врахування сукупного впливу агрометеорологічної та біологічно-

предметної складових на своєчасність відповідного ТП; статистичного імітаційного 

моделювання ТП ЗЦБ – для відображення роботи бурякозбиральних комбайнів і 

визначення функціональних показників ефективності; ітерацій моделі – для 

врахування ймовірнісного впливу агрометеорологічної та біологічно-предметної 

складових; кореляційно-регресійного та статистичного аналізу результатів 

виробничих спостережень і комп’ютерних експериментів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

➢ вперше: 

– обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ здійснюється на 

підставі встановлення зв’язку між часом початку ТП, обсягами виробничої площі 

культури та питомими сукупними витратами коштів у ТП за врахування сукупного 

впливу агрометеорологічної та біологічно-предметної складових; 

– розроблено методику моделювання ТП ЗЦБ, яка дає змогу відобразити 

сукупний вплив параметрів технічного забезпечення, часу початку збирання 

врожаю, виробничої площі культури, стохастичності агрометеорологічних умов 

осіннього періоду та закономірностей достигання цукрових буряків на 

функціональні показники ефективності цих ТП; 

➢ удосконалено: 

– методику системно-подієвого відображення впливу агрометеорологічної та 

біологічно-предметної складових на часові характеристики виконання ТП збирання 



 3 

врожаю сільськогосподарських культур;  

– статистичну імітаційну модель ТП ЗЦБ, яка враховує неперервне 

достигання культури, зміну її фізичного стану, часові обмеження на функціонування 

бурякозбиральних комбайнів і дає змогу встановити закономірності зміни 

функціональних показників ефективності цього ТП за врахування стохастичної дії 

агрометеорологічних умов відповідного календарного періоду; 

➢ отримали подальший розвиток: 

– статистичні закономірності впливу агрометеорологічних умов та процесів 

достигання цукрових буряків на терміни виконання ТП ЗЦБ, що дозволяє 

використати їх у статистичних імітаційних моделях згаданих ТП; 

– науково-методичні засади обґрунтування параметрів технічного 

забезпечення процесів збирання врожаю сільськогосподарських культур. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дають 

змогу встановити для заданого бурякозбирального комбайна такий час початку ТП 

ЗЦБ та виробничу площу цукрових буряків, за яких забезпечуватимуться мінімальні 

питомі сукупні витрати коштів. Застосування в сільськогосподарському 

підприємстві (СГП) удосконаленої статистичної імітаційної моделі дає змогу 

оцінювати своєчасність ТП ЗЦБ за різного технічного забезпечення та початкових 

умов їх виконання, а відтак встановити закономірності зміни функціональних 

показників ефективності, а також їх статистичні характеристики. 

Розроблений алгоритм та програмне забезпечення доповнюються 

формалізованими характеристиками агрометеорологічної та біологічно-предметної 

складових з інших регіонів України, що уможливить здійснення інженерно-

аналітичного супроводу розвитку та ефективного функціонування відповідних 

комплексів збиральних машин. 

Результати досліджень впроваджено в практику ТОВ «П‘ятидні» Володимир-

Волинського району Волинської області (акт впровадження НДР у виробництво від 

01.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором отримані такі наукові результати: 

означено структуру технологічної системи, виокремлено групи чинників, їх 

причинно-наслідкові зв’язки та критерії ефективності для обґрунтування параметрів 

технічного забезпечення ТП ЗЦБ [1; 11]; розроблено методику визначення природно 

зумовленого часу початку збирання врожаю за планової тривалості виконання ТП 

ЗЦБ [5; 7]; розкрито вплив агрометеорологічної [3; 17] та біологічно-предметної 

складових на терміни виконання ТП ЗЦБ, їх обмеження [9], а також розроблено 

методику врахування цього впливу [6; 15] та узгодження часу початку збирання і 

виробничої площі з параметрами технічного забезпечення [18]; проаналізовано 

технологічну систему ЗЦБ, розкрито головні складові ТП ЗЦБ, взаємодію яких 

необхідно врахувати в статистичній імітаційній моделі [10; 12]; розкрито головні 

етапи формування ефективності ТП ЗЦБ, а також ієрархічні зв’язки стратегічного, 

тактичного та операційного рівнів планування цих ТП [13; 19]; виконано імітаційне 

моделювання ТП ЗЦБ [8; 14; 16] та узагальнено результати [2; 4]. 

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та 

положення, які є результатом особистої роботи здобувача. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідались 

та отримали позитивну оцінку на: щорічних звітних науково-практичних 

конференціях викладачів та аспірантів Подільського державного аграрно-технічного 

університету (м. Кам’янець-Подільський, 2014–2019 рр.); Міжнародній науково-

технічній конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» 

(смт. Глеваха, 2016, 2018 та 2019 рр.); Міжнародному науково-практичному форумі 

«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» 

(м. Львів, 2017–2019 рр.); XIV Міжнародній науково-технічній конференції 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (м. Львів, 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління 

портфелями, програмами, проектами» (м. Харків, 2015–2018 рр.); ХІІ Міжнародній 

конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційної роботи опубліковано в 

19 друкованих працях, зокрема 6 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у 

закордонних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, та 11 – у 

збірниках праць, матеріалах і тезах доповідей конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел зі 166 найменувань та 7 додатків. 

Основна частина викладена на 160 сторінках тексту, містить 17 таблиць і 48 

рисунків. Повний обсяг роботи становить 217 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання 

дослідження, наукову новизну та практичну цінність роботи, відображено 

апробацію матеріалів дисертації. 

У першому розділі «Стан питання в практиці та теорії» проаналізовано 

сучасні тенденції галузі вирощування цукрових буряків в Україні та за кордоном. 

Акцентовано на особливостях достигання врожаю цукрових буряків, проаналізовано 

технології збирання коренеплодів, їх технічне забезпечення та означено проблему 

дослідження. Зокрема, обґрунтовано потребу підвищення ефективності ТП ЗЦБ 

завдяки їх своєчасному виконанню та узгодженню параметрів технічного 

забезпечення з часом початку збирання врожаю та обсягами робіт, а також із 

об’єктивними процесами достигання культури за врахування стохастичного впливу 

агрометеорологічних умов осіннього періоду. 

Аналіз науково-методичних положень з обґрунтування параметрів комплексів 

машин для збирання врожаю сільськогосподарських культур дав змогу встановити, 

що вирішенню таких завдань присвячено багато наукових праць, зокрема таких 

відомих вчених, як П.М. Василенко, С.А. Іофінов, Ю.К. Кіртбая, Л.В. Погорілий, 

М.К. Лінник, М.О. Демидко, А.С. Кушнарьов, Ю.Ф. Скидан, В.Я. Мартиненко та 

інші. Оптимізацією комплексів машин для вирощування, збирання і 

транспортування сільськогосподарської продукції займалися Р.Ш. Хабатов, 

М.А. Босий, Е.А. Фінн, А.Л. Зангієв, М.К. Діденко, В.С. Крамаров, М.С. Рунчев, 

С.Г. Фришев, О.В. Сидорчук, І.І. Мельник, В.Д. Гречкосій, В.І. Пастухов та багато 

інших. Аналіз цих праць переконує в тому, що вони мають важливе значення для 

обґрунтування параметрів технічного забезпечення процесів збирання врожаю і 
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ґрунтуються на детермінованих та статистичних методах і моделях визначення 

функціональних показників ефективності. Проте ними не розкривається сукупний 

вплив часу початку ТП ЗЦБ, виробничої площі культури та параметрів технічного 

забезпечення на ефективність цього ТП за врахування стохастичності 

агрометеорологічної та біологічно-предметної складових. 

Наведені аргументи свідчать про потребу подальшого розвитку науково-

методичних засад з обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ, що 

враховують системні особливості їх виконання. 

У другому розділі «Науково-методичні засади обґрунтування параметрів 

технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків» 

на основі системного підходу проаналізовано технологічну систему збирання 

цукрових буряків, виокремлено технології збирання та технологічні процеси, зміст 

робіт, предмети праці, означено чинники ефективності, базові й наслідкові події, 

фонд часу для функціонування бурякозбиральних комбайнів та означено завдання з 

підвищення ефективності ТП ЗЦБ. 

Зазначено, що ТП ЗЦБ виконується за настання технологічної стиглості 

коренеплодів, а основне його завдання – зібрати врожай із мінімальними 

технологічними втратами цукрових буряків. Зібрані коренеплоди є продуктом ТП 

ЗЦБ, які характеризуються врожайністю та цукристістю, обсягом їх біологічних та 

технологічних втрат, ступенем пошкодженості та засміченості тощо. Зокрема, 

розгляд ТП як «елементарної технологічної системи» дав змогу означити його 

складові: виробничу площу культури, технічне забезпечення (бурякозбиральні 

комбайни із тракторними причепами-перевантажувачами), комбайнерів (операторів, 

виконавців), агрометеорологічну та біологічно-предметну складові. Розгляд їх 

системної взаємодії допоміг розкрити вплив агрометеорологічної та біологічно-

предметної складових на часові обмеження процесів збирання, а відтак і на 

функціональні показники ефективності ТП ЗЦБ. На підставі цих положень висунуто 

наукову гіпотезу, що обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ 

слід здійснювати на підставі такого їх узгодження з часом початку збирання (τпз) та 

виробничою площею (S) цукрових буряків, за яких функціональні показники 

ефективності ТП сягатимуть свого екстремуму. Сформовану гіпотезу підтверджено 

на підставі статистичних закономірностей зміни функціональних показників 

ефективності за різних значень τпз, S та заданих бурякозбиральних комбайнів. Для 

встановлення цих статистичних закономірностей використано теорію моделювання, 

згідно з якою існує практична можливість створити такі методи й моделі, що дадуть 

змогу врахувати вплив агрометеорологічної та біологічно-предметної складових на 

часові обмеження ТП ЗЦБ, а також оцінити їх своєчасність для різних τпз, S та 

технічного забезпечення ТП. 

Зокрема, системний аналіз ТП ЗЦБ на рівні предметів праці (коренеплоди 

цукрових буряків та шар ґрунту, в якому вони розташовані), дав змогу розробити 

концептуальну модель цього ТП, а також виокремити дев’ять груп чинників 

ефективності, їх керованість і причинно-наслідкові зв’язки щодо сукупного впливу 

на функціональні показники ефективності: 1) предметна; 2) виробнича;  

3) агрометеорологічна; 4) технологічна; 5) технічна; 6) управлінська; 7) соціальна;  

8) інформаційна; 9) ресурсна. Власне, некеровані групи чинників об’єктивно 
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змінюють умови й терміни виконання ТП ЗЦБ, а отже, є причиною стохастичності 

функціональних показників. Керованість окремих груп чинників дає практичну 

можливість узгодити τпз та S із параметрами технічного забезпечення ТП ЗЦБ за 

врахування агрометеорологічної та біологічно-предметної складових. Таке 

узгодження можливе завдяки системно-подієвому підходу до відображення ТП ЗЦБ 

в статистичній імітаційній моделі. Зокрема, на підставі цього підходу виокремлено 

множину «базових» подій (початок біологічної (Б1
цб) та технологічної (Б2

цб) 

стиглості коренеплодів, приріст (Б3
цб) середньої маси коренеплодів, виникнення 

(Б4
цб) технологічних втрат, перезволоження (Б5

гр) та підсихання (Б6
гр) верхніх шарів 

ґрунту  і  відновлення  їх  фізичної  стиглості,  завершення  (Б7
гр)  фізичної  стиглості 

ґрунту в осінній період, виникнення 

заморозків (Б8
гр), що пошкоджують 

коренеплоди), які відображають 

агрометеорологічну та біологічно-

предметну складові. Фактично, базові 

події ТП відображають момент якісної та 

кількісної зміни біологічно-предметної 

складової в розрізі осіннього періоду, 

котрі виникають внаслідок фізичних, 

хімічних та біологічних процесів у ґрунті 

та рослинах, а також у результаті 

виконання відповідного ТП. Також 

виокремлено «наслідкові» події (початок 

(Н1) ТП ЗЦБ, його призупинення (Н2) та 

відновлення (Н3) через погодні умови, 

завершення (Н4) збирання врожаю на всій 

площі     цукрових     буряків,     вимушене 

завершення ТП (Н5) із технологічними втратами), які відображають перебіг ТП ЗЦБ 

(рис. 1). 

Кожна з базових подій ТП ЗЦБ характеризується стохастичністю та 

об’єктивними умовами її виникнення. Метою застосування системно-подієвого 

підходу та врахування базових і наслідкових подій в статистичній імітаційній моделі 

ТП ЗЦБ є врахування особливостей щоденної роботи бурякозбиральних комбайнів 

на полях із достиглим врожаєм. Це дає змогу отримати адекватні результати 

імітаційного моделювання, а відтак достовірні значення функціональних показників 

(обсяги біологічних (Qб) та технологічних (Qт) втрат, обсяги незібраних площ (Sн)) 

ефективності ТП. 

До особливостей ТП ЗЦБ відносимо те, що СГП зацікавлені збирати 

коренеплоди цукрових буряків у пізні календарні терміни, коли середня їх маса (m) є 

максимальною – m→max, а також виконувати ТП в найкоротші терміни. Проте 

зміщення часу початку (τпз) ТП ЗЦБ у пізні календарні терміни підвищує 

вірогідність запізнення зі збиранням, ураження коренеплодів заморозками, а відтак 

зниження ефективності. Скорочення ж тривалості (tзб) збирання коренеплодів 

потребує потужних комбайнів та призводить до значних експлуатаційних витрат. 

Б1
цб 

 

d, доба 

а) 

  

б) 

Н1 Н2 

Б4
цб 

Б5
гр Б6

гр Б5
гр Б6

гр Б8
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гр 

  

в) 

Н3 
Р Р 

Н5 

Календарні 

терміни d, доба 

Н4 

Б2
цб 

tзб 

Б3
цб 

Рис. 1. Системно-подієве відображення 

ТП ЗЦБ: а – базові біологічно зумовлені події; 

б – базові події, зумовлені впливом 

агрометеорологічних умов на стан ґрунту 

полів; в – наслідкові події виконання ТП;  

Р – технологічні операції (роботи) ЗЦБ 
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Для вирішення цього завдання необхідно узгоджувати τпз ТП ЗЦБ та виробничу 

площу культури (S) із параметрами відповідного технічного забезпечення. 

Отже, передумовою своєчасного завершення ТП ЗЦБ є визначення такого τпз, за 

якого тривалість збирання коренеплодів (tзб) відповідатиме або буде меншою за 

природно дозволений фонд часу (tпд) для виконання ТП: 

tзб ≤ tпд.            (1) 

Природно дозволений фонд часу tпд на виконання ТП ЗЦБ являє собою 

календарний проміжок між τпз та часом (τ-5) виникнення заморозків (нижче за -5 оС), 

чи завершення (τф
з) фізичної стиглості ґрунту, до настання яких погодні умови ще 

дозволяють збирати коренеплоди: 

      tпд = f(τпз, Σtнп, τ
-5, τф

з),           (2) 

де Σtнп – сумарна тривалість непогожих проміжків, діб. 

Для виконання умови (1) необхідно врахувати сукупний вплив некерованих 

(Σtнп, τ-5, τф
з та природно дозволений добовий фонд часу (tпдд)) і керованих (τпз, S, 

годинної продуктивності комбайна (Wгод)) складових на своєчасність ТП ЗЦБ, що 

дасть змогу забезпечити мінімальні обсяги біологічних Qб та технологічних Qт 

втрат. Теоретично за різного часу початку τпз (τпз = var) ТП ЗЦБ та незмінної 

тривалості збирання tзб (коли S = const і Wгод = const) обсяги зазначених втрат 

врожаю формуватимуться взаємообернено (рис. 2, а): Qб1 > Qб2 > Qб3 та Qт1 ≤ Qт2 ≤ 

Qт3 відповідно. Аналогічно й за незмінного τпз (τпз = const) та різної тривалості tзб (за 

S = var або Wгод = var) (рис. 2, б). 

Відповідно до рис. 2, обсяг технологічних втрат Qт відображає втрачений 

врожай коренеплодів унаслідок невиконання ТП ЗЦБ до моменту настання 

заморозків нижче за -5 °С (τ-5), або завершення фізичної стиглості (τф
з) ґрунту в 

осінній період: 

Qт = f(S, Wдоб, tпд, Uцб),           (3) 

де Wдоб – добова продуктивність технічного забезпечення ТП, га/добу; Uцб – середня 

урожайність цукрових буряків, ц/га. 
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Рис. 2. Вплив часу початку (а) та тривалості (б) ТП ЗЦБ на обсяги біологічних і технологічних 

втрат врожаю коренеплодів 
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Обсяг біологічних втрат Qб відображає обсяг втрат потенційного врожаю через 

збирання коренеплодів, у яких ще відбувається приріст маси: 

Qб = f(S, Wдоб, Uпd, U
max),           (4) 

де Uпd – поточна урожайність коренеплодів в d-у добу виконання ТП, ц/га;  

Umax – максимальна урожайність коренеплодів в межах окремого сезону, ц/га. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що задача аналізу зводиться до 

встановлення залежності показників ефективності (Е) ТП ЗЦБ від керованих 

складових: 

      Е = f(τпз, S, Пк),            (5) 

де Пк – параметри технічного забезпечення ТП. 

Задача синтезу зводиться до визначення оптимальних параметрів елементарної 

технологічної системи, за яких {Е} сягатимуть екстремуму – {τпз,S,Пк} → opt, за 

умови {τпз}, {S} = var, Пк = Пк
1, Пк

2,…, Пк
n та E → extr. У цьому разі обґрунтування 

параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ виконується на підставі узгодження 

трьох складових: τпз, S та Пк. Це узгодження, як зазначалося, здійснюється за 

вартісним критерієм ефективності Е – мінімальних питомих сукупних витрат коштів 

(В) на виконання ТП ЗЦБ: 

Е = f(В)→тіп.            (6) 

У вартісному виразі витрати В ТП визначають: 

В = Втн + Втл,            (7) 

де Втн - питомі експлуатаційні витрати, грн/га; Втл - питомі технологічні втрати 

врожаю коренеплодів цукрових буряків, грн/га. 

Вартісна оцінка Втн та Втл здійснюється на підставі відповідних початкових 

даних, а також результатів статистичного імітаційного моделювання ТП ЗЦБ. 

Встановлення закономірностей зміни В за різних значень τпз, S і Пк дає змогу 

способом перебору знайти такі τпз та S, за яких використання заданого технічного 

забезпечення ТП ЗЦБ забезпечить умову (6). Це уможливить розв’язок 

оптимізаційної задачі, що також лежить в основі методики обґрунтування 

параметрів технічного забезпечення, а отже – підвищення ефективності ТП ЗЦБ. 

У третьому розділі «Методика виробничих експериментів та моделювання 

технологічного процесу збирання цукрових буряків» наведено загальну програму 

виробничих та комп’ютерних експериментів, а також загальну схему методики 

обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ. Розроблено методику 

визначення агрометеорологічно зумовленого фонду часу на виконання ТП ЗЦБ та 

характеристик біологічно-предметної складової, а також систематизації й 

опрацювання даних виробничих спостережень зі застосуванням методів 

математичної статистики та кореляційно-регресійного аналізу. Розкрито методику 

системно-подієвого відображення цього ТП в статистичній імітаційній моделі та 

методику визначення функціональних показників ефективності його виконання 

(зокрема, обсягів біологічних та технологічних втрат урожаю коренеплодів) за 

врахування сукупного впливу агрометеорологічної та біологічно-предметної 

складових на своєчасність збирання врожаю. Розроблено алгоритм і програмний код 

статистичної імітаційної моделі ТП ЗЦБ. 

Зокрема, статистичні закономірності впливу агрометеорологічної (тривалість 

природно дозволеного добового (tпдд) та осіннього (tпд) фонду часу на виконання ТП 
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ЗЦБ, час (τд) випадання дощу) та біологічно-предметної (час (τвл) початку в’янення 

зовнішніх листків (настання біологічної стиглості) цукрових буряків, початкова 

маса (mпк) коренеплодів та максимальний її приріст (Δmк)) складових визначали за 

даними агрометеорологічної станції (звітні форми – ТСХ-1, ТСХ-6, КМ-1) 

Володимир-Волинського району Волинської області. 

Також у розділі розкривається методика відображення ТП ЗЦБ у статистичній 

імітаційній моделі, алгоритм цієї моделі, методика визначення функціональних 

показників ефективності, що уможливлює узгодження часу початку τпз ТП та 

виробничої площі S культури з параметрами технічного забезпечення. 

Методика статистичного імітаційного моделювання ТП ЗЦБ полягає у 

відображенні об’єктивного впливу агрометеорологічних умов осіннього періоду на 

темпи достигання цукрових буряків та якісний стан ґрунту, за якого процеси 

збирання врожаю можуть відбуватися або ж ні, а також впливу τпз, S та заданого 

технічного забезпечення на статистичні закономірності зміни функціональних 

показників ефективності відповідного ТП. На підставі цих закономірностей 

обґрунтовуються параметри технічного забезпечення. З цією метою розроблено код 

комп’ютерної програми статистичної імітаційної моделі ТП ЗЦБ, що реалізовано у 

програмному середовищі MS Visual Studio 2010 С# з обсягом пам’яті 380 кБ. 

У четвертому розділі «Результати дослідження агрометеорологічної та 

біологічно-предметної складових технологічного процесу збирання цукрових 

буряків» за результатами математичного опрацювання даних спостережень 

Володимир-Волинської метеорологічної станції за впливом агрометеорологічних 

умов на стан ґрунту та достигання врожаю цукрових буряків сорту Ялтушковський 

однонасінний обґрунтовано статистичні закономірності, які враховують вплив 

агрометеорологічної та біологічно-предметної складових ТП. Встановлені 

закономірності мають важливе значення для адекватного відображення умов 

функціонування бурякозбиральних комбайнів, а отже дають змогу отримати 

достовірні результати комп’ютерних експериментів із статистичною імітаційною 

моделлю ТП ЗЦБ, а відтак закономірності функціональних показників ефективності. 

Зокрема, використовуючи методи математичної статистики та кореляційно-

регресійного аналізу встановлено закономірність зміни оцінок математичного 

сподівання тривалості ( M [tпдд]) природно дозволеного добового фонду часу для 

збирання врожаю коренеплодів (за даними 45 років – 1971–2016 рр., для періоду від 

29 серпня (240 доба від початку року) до 28 жовтня (300 доба відповідно)) (рис. 3) та 

залежність тривалості (tпд) природно дозволеного фонду часу на виконання ТП ЗЦБ 

від часу початку в’янення зовнішніх листків (біологічної стиглості) цукрових 

буряків (рис. 4). Застосування методів математичної статистики та критерію Х2 

Пірсона для опрацювання даних спостережень метеорологічної станції дало змогу 

встановити диференціальні функції розподілу ймовірнісних показників, що 

відображають вплив агрометеорологічної та біологічно-предметної складових на ТП 

ЗЦБ (табл. 1, рис. 5 та рис. 6). 

Також встановлено, що середня початкова маса (mпк) коренеплодів змінюється 

за криволінійною залежністю від часу початку (τвл) в’янення їх зовнішніх листків: 

mпк = – 0,0934∙τвл
2 + 52,207∙τвл – 6757,8.          (8) 

Кореляційне відношення п = 0,702 підтверджує зв’язок між mпк та τвл. 
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Таблиця 1 

Диференціальні функції розподілу та оцінки статистичних характеристик 

агрометеорологічної та біологічно-предметної складових ТП ЗЦБ 

Показник Диференціальна функція розподілу 

Оцінки статистичних 

характеристик 

M[x]  [ x]  

Час випадання дощу в розрізі 

календарної доби осіннього 

періоду (Лапласа-Шарльє) 

( )
2

22

2 2

0,071 {1 0,0896 ( 3)

14,848
0,0264 [ ( 2) 3 ( 1)]},

5,591

t

д

д

f e t t

t t t t





−

=  −   − −

−
−   − −  − =

 
14,8 год 0,404 

Час початку в’янення зовнішніх 

листків цукрових буряків 

(Вейбулла) 

( )
0,821 1,821

вл вл
вл

221 221
0,092 exp

19,86 19,86

 


 − −   
=   −    

     

f  238,7 доба 0,565 

Середня початкова маса 

коренеплодів цукрових буряків 

на момент в’янення зовнішніх 

листків (Вейбулла) 

( )
1,097 2,097

пк пк
пк

165,7 165,7
0,009 exp

238,213 238,213

 − −   
=   −    

     

m m
f m  376,7 г 0,50 
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Рис. 5. Розподіл часу початку в’янення 

зовнішніх листків (біологічної стиглості) 

цукрових буряків 

Час початку в’янення зовнішніх листків τвл, доба 

 Рис. 6. Розподіл середньої початкової маси 

коренеплодів цукрових буряків на момент 

в’янення зовнішніх листків 

Середня початкова маса коренеплодів mпк, г 

 

 

8

9

10

11

12

230 240 250 260 270 280 290 300 310

 

10

20

30

40

50

60

70

220 230 240 250 260 270

Рис. 3. Закономірність зміни оцінок 

математичного сподівання тривалості природно 

дозволеного добового фонду часу на виконання 
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M [tпдд] = -0,0428∙d + 21,371 

r = -0,995 

Рис. 4. Залежність тривалості природно 

дозволеного фонду часу на виконання ТП ЗЦБ 

від часу початку в’янення зовнішніх листків  

цукрових буряків 

Час початку в’янення зовнішніх листків τвл, доба 

tпд = 0,0148∙τвл
2 + 6,43∙τвл – 645,81 

п = -0,720 
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Максимальний приріст маси (Δmк) коренеплодів також змінюється залежно від 

τвл. Рівняння цієї закономірності має такий вигляд:  

Δmк = 0,0614∙τвл
2 – 33,789∙τвл + 4677,4.          (9) 

Кореляційне відношення становить: п = -0,708. 

Формалізовані статистичні закономірності впливу агрометеорологічної та 

біологічно-предметної складових дають змогу об’єктивно відобразити в 

статистичній імітаційній моделі ТП ЗЦБ їх ймовірнісний вплив на тривалість, 

своєчасність збирання та обсяги втрат врожаю коренеплодів. 

У п’ятому розділі «Результати моделювання технологічного процесу 

збирання цукрових буряків та обґрунтування параметрів його технічного 

забезпечення» за допомогою розробленої статистичної імітаційної моделі 

визначено статистичні закономірності зміни функціональних показників 

ефективності ТП за різного часу його початку, виробничої площі цукрових буряків і 

технічного забезпечення. На їх підставі визначається екстремум функції вартісного 

критерію (мінімальних питомих скупних витрат коштів) та обґрунтовуються 

параметри технічного забезпечення ТП ЗЦБ, що виконується за перевалочною 

технологією. Для доведення достовірності отриманих результатів моделювання та 

об’єктивності сформованих висновків дисертаційної роботи перевірено адекватність 

статистичної імітаційної моделі ТП ЗЦБ за непараметричним критерієм Манна-

Уітні. У результаті цього встановлено, що модель адекватна реальному ТП. 

Комп’ютерні експерименти з розробленою статистичною імітаційною моделлю 

ТП ЗЦБ виконували на підставі відповідної програми експериментів. Зокрема, 

початкові дані охоплювали статистичні закономірності, які отримано в результаті 

виробничих спостережень, технічні характеристики бурякозбиральних комбайнів і 

тракторних причепів-перевантажувачів, а також загальнодоступну інформацію для 

вартісного оцінення експлуатаційних витрат і технологічних втрат. 

Для встановлення статистичних закономірностей зміни функціональних 

показників ТП ЗЦБ розглянуто різні варіанти часу їх початку (τпз = 260…300 доби, 

тобто 18 вересня – 28 жовтня), виробничої площі цукрових буряків (S = 60…300 га із 

приростом у 20 га) та технічного забезпечення (бурякозбиральні комбайни з 

потужністю двигуна Nдв = 275; 290; 308 та 444 кВт; причепи-перевантажувачі з 

місткістю бункера Vб = 24; 27 та 49 м3). Зокрема, результати моделювання у більш 

розгорнутій формі наведено для бурякозбирального комбайна СКС-624  

«Палессе BS624-1» та тракторного причепа-перевантажувача ХТЗ-243К.20 +  

+ Hawe Ruw 2500Т. Їх опрацьовували із застосуванням методів кореляційно-

регресійного аналізу, що дало змогу встановити нелінійні закономірності зміни 

функціональних показників (табл. 2): 1) обсягів питомих біологічних втрат (Qб) 

цукрових буряків; 2) обсягів питомих технологічних втрат (Qт); 3) ймовірності 

виникнення біологічних (р[Qб]) та технологічних (р[Qт]) втрат; 4) незібраних площ 

(Sн). 

Зокрема, встановлені залежності р[Qб] та р[Qт] (рис. 7) від часу початку τпз ТП 

ЗЦБ (для виробничої площі S = 120 га) переконують у тому, що вибір τпз не дасть 

змоги одночасно звести ці втрати до абсолютного мінімуму. Це є підставою 

використання вартісного критерію для обґрунтування параметрів відповідного 

технічного забезпечення, а також підтвердженням актуальності науково-
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Рис. 7. Залежність ймовірності 

біологічних (1) і технологічних (2) втрат 

цукрових буряків від часу початку ТП ЗЦБ 
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практичного завдання такого узгодження τпз та S із параметрами технічного 

забезпечення ТП, за якого питомі сукупні витрати коштів будуть мінімальними. 

Таблиця 2 

Залежність функціональних показників ефективності ТП ЗЦБ від часу його 

початку (для S = 120 га та СКС-624 «Палессе BS624-1»+ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 2500Т) 

Функціональний показник ТП Рівняння залежності 
Кореляц. 

віднош., n 
Обсяги питомих біологічних втрат, 

ц/га 

Qб = -1,5919∙10-4 ∙ τпз
3 + 0,145 ∙ τпз

2 - 

- 44,065 ∙ τпз + 4467,8 

0,951 

Обсяги питомих технологічних втрат, 

ц/га 

Qт = 0,08696 ∙ τпз
2 - 45,572 ∙ τпз + 5971,2 0,851 

Незібрані площі цукрових буряків, га Sн = 0,06332 ∙ τпз
2 - 33,418 ∙ τпз + 4410 0,871 

 

Нелінійний приріст обсягів 

технологічних втрат Qт переконує в тому, 

що за пізнього часу початку τпз ТП 

коренеплоди збирають із порівняно 

більшою масою, однак із більшою 

вірогідністю р[Qт]. Зростання р[Qт] 

спричинене скороченням природно 

дозволеного фонду часу tпд на виконання 

ТП, а також стохастичним впливом 

агрометеорологічної складової та 

мінливості темпів достигання коренеплодів 

цукрових буряків. Власне, через вплив цих 

природних складових, функціональні 

показники ТП ЗЦБ – Qб, Qт, Sн також 

характеризуватимуться стохастичністю. 

Завдяки застосуванню методів 

математичної статистики для опрацювання  

результатів моделювання побудовано залежності оцінок математичного сподівання 

питомих обсягів біологічних ( M [Qб]) (рис. 8) і технологічних ( M [Qт]) (рис. 9) 

втрат від τпз та S. Зокрема, встановлено що за умови «пізнього» часу початку τпз ТП 

ЗЦБ та великої виробничої площі S значення M [Qт] різко зростає. Водночас M [Qб] 

– зменшується. 

Визначення закономірностей зміни функціональних показників ТП ЗЦБ та 

застосування відомих методик розрахунку допомогло оцінити питомі сукупні 

витрати коштів (В, грн/га) (експлуатаційні витрати та технологічні втрати), 

встановити оптимальну виробничу площу Sopt цукрових буряків для відповідного 

бурякозбирального комбайна (рис. 10), а відтак обґрунтувати параметри технічного 

забезпечення ТП ЗЦБ (табл. 3). 

Представлення отриманих результатів імітаційного моделювання та 

оптимізаційних розрахунків у вигляді поверхні відгуку В (грн/га) у ТП ЗЦБ (рис. 11) 

за різного τпз та S дає змогу наочно відобразити зв'язок між τпз та Sopt для 
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Рис. 8. Залежність оцінок математичного 

сподівання питомих обсягів біологічних втрат 

(М[Qб]) від часу початку ТП ЗЦБ (τпз) та 

виробничої площі (S) цукрових буряків 

Рис. 9. Залежність оцінок математичного 

сподівання питомих обсягів технологічних втрат 

(М[Qт]) від часу початку (τпз) ТП ЗЦБ та 

виробничої площі (S) цукрових буряків 

Рис. 11. Поверхня відгуку між питомими 

сукупними витратами (В), часом початку 

збирання (τпз) та виробничою площею (S) 

цукрових буряків 

відповідного технічного забезпечення – СКС-624 «Палессе BS624-1»+ 

+ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 2500Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, вибір того чи іншого варіанта узгодження τпз, S та параметрів 

технічного забезпечення необхідно розглядати в контексті технологічної системи 

окремого СГП. Таке узгодження складових ТП ЗЦБ дає змогу підвищити їх 

ефективність завдяки використанню технічного забезпечення з раціональними 

параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Обґрунтування оптимальної 

виробничої площі цукрових буряків для 

комбайна СКС-624 «Палессе BS624-1» (час 

початку ТП ЗЦБ – τпз=275 доба): 1 – питомі 

технологічні втрати врожаю; 2 – питомі 

експлуатаційні витрати; 3 – питомі сукупні 

витрати 
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Таблиця 3 

Результати обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ 

Технічне забезпечення 

ТП 

Час початку  

ТП ЗЦБ τпз, доба 

Оптимальна 

виробнича 

площа Sopt, га  

Питомі сукупні 

витрати коштів 

B, грн/га 
СКС-624 «Палессе BS624-1» 

(потужність двигуна – 

Nдв=290 кВт; місткість 

бункера – Vб = 24 м3) +  

ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 

2500Т (місткість бункера – 

Vб = 27 м3) 

18 вересня (260 доба) 180 5795,33 

23 вересня (265 доба) 160 6244,38 

28 вересня (270 доба) 140 7109,38 

3 жовтня (275 доба) 120 8176,16 

8 жовтня (280 доба) 100 9442,59 

13 жовтня (285 доба) 80 11570,53 

 

Виконання аналогічних етапів моделювання ТП ЗЦБ й розрахунків для 

бурякозбиральних комбайнів різної потужності (Nдв = 275; 290; 308 та 444 кВт), із 

відповідними тракторними причепами-перевантажувачами коренеплодів, дало змогу 

оптимізувати виробничу площу Sopt цукрових буряків (рис. 12, а), а також 

встановити її залежність від часу початку τпз ТП та потужності двигуна Nдв 

бурякозбиральних комбайнів (рис. 12, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Результати досліджень впроваджено у практику ТОВ «П‘ятидні» Володимир-

Волинського району Волинської області. Зокрема, впровадження науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо узгодження часу початку ТП та виробничої 

площі цукрових буряків із параметрами технічного забезпечення, сформованого на 

базі комбайна СКС-624 «Палессе BS624-1», дасть змогу отримати річний 

економічний ефект в обсязі 151 971,7 грн. 

Рис. 12. Залежність питомих сукупних витрат від виробничої площі цукрових буряків за 

різного технічного забезпечення ТП ЗЦБ (τпз=275 доба) (а) та оптимальної виробничої площі (Sopt) 

цукрових буряків від часу початку (τпз) збирання та потужності (Nдв) бурякозбиральних комбайнів 

(б): 1 – Franz Kleine SF-10-2 (275 кВт), ХТЗ-242К.20+Franz Kleine LS 16;  

2 – СКС-624 «Палессе BS624-1» (290 кВт), ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 2500Т;  

3 – Holmer Terra-Dos Т2 (308 кВт), ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 2500Т; 4 – Ropa Euro-Tiger V8-3  

(444 кВт), Claas Axion 930+ТПЗ-49 Атлант+ПЗС-40 

 

7500

8000

8500

9000

9500

10000

60 80 100 120 140 160

П
и

то
м

і 
су

к
у

п
н

і 
в
и

тр
ат

и
 В

, 
гр

н
/г

а
 

Виробнича площа S, га 

S4
opt=140га 

S3
opt=130га 

S1
opt=100га 

S2
opt=120га 

 

260

265

270

275

280

285

290
274

290

308

444

40

60

80

100

120

140

160

180

200

О
п

ти
м

ал
ь
н

а 
в
и

р
о

б
н

и
ч

а 
п

л
о

щ
а 

S
o
p
t , 

га
 

Час початку ТП ЗЦБ τпз, доба 

 

комбайна Nдв, 
кВт 

 

Потужніст
ь 

 

а) б) 



 15 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-технічного 

завдання з обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ завдяки їх 

узгодженню з часом початку збирання та виробничою площею цукрових буряків. Це 

здійснено за критерієм мінімальних питомих сукупних витрат коштів та завдяки 

застосуванню методу статистичного імітаційного моделювання, що дало змогу 

врахувати сукупний вплив параметрів технічного забезпечення, часу початку 

збирання врожаю, виробничої площі культури, стохастичності агрометеорологічних 

умов осіннього періоду та закономірностей достигання цукрових буряків на 

функціональні показники ефективності ТП. 

1. Аналіз чинних методів, моделей і методик обґрунтування параметрів 

технічного забезпечення збиральних комплексів машин свідчить про те, що вони є 

недосконалими. Зокрема, ними не враховується сукупний вплив 

агрометеорологічної та біологічно-предметної складових на часові обмеження 

ТП ЗЦБ, а також вплив узгодженості часу початку цього ТП, виробничої площі 

культури та параметрів технічного забезпечення на функціональні показники 

ефективності. 

2. Розкриття впливу агрометеорологічних умов та закономірностей достигання 

врожаю цукрових буряків на часові обмеження ТП ЗЦБ дало змогу виокремити 

базові (об’єктивно зумовлені) та наслідкові події, відображення яких слід покласти в 

основу методики моделювання ТП. Застосування методики системно-подієвого 

відображення термінів функціонування бурякозбиральних комбайнів у статистичній 

імітаційній моделі ТП дає змогу врахувати ймовірнісний вплив агрометеорологічної 

й біологічно-предметної складових на добові обсяги робіт та своєчасність збирання 

врожаю, а відтак і на функціональні показники ефективності ТП ЗЦБ. 

3. В основу методики обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП 

ЗЦБ покладено гіпотезу про можливість такого узгодження часу їх початку та 

виробничої площі цукрових буряків із заданим технічним забезпеченням, за якого 

досягатимуться мінімальні питомі сукупні витрати коштів. Зокрема, показано, що 

для оцінення своєчасності збирання врожаю коренеплодів цукрових буряків 

доцільно використовувати технологічний критерій – мінімальні обсяги біологічних і 

технологічних втрат врожаю. 

4. Опрацювання результатів виробничих спостережень дало змогу обґрунтувати 

статистичні закономірності впливу агрометеорологічної складової на фонд часу 

збирання врожаю коренеплодів (див. рис. 3, 4) та біологічно-предметної складової 

на поточні умови виконання цього процесу (див. табл. 1, рис. 5, 6). Встановлено, що 

середня початкова маса (mпк) коренеплодів цукрових буряків (сорту Ялтушковський 

однонасінний) на момент в’янення зовнішніх листків (в умовах Володимир-

Волинського району Волинської області) узгоджується з теоретичним розподілом 

Вейбулла і має такі статистичні характеристики: математичне сподівання –  

пк[ ]M m  = 376,696 г; коефіцієнт варіації – пк[ ]m  = 0,50. Подальший приріст маси 

коренеплодів коливається в межах 50–250 г та залежить від часу початку в’янення 

зовнішніх листків рослини. Застосування встановлених закономірностей у 

статистичній імітаційній моделі дає змогу врахувати стохастичність природно 
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зумовлених термінів виконання ТП ЗЦБ, а відтак оцінити їх вплив на обсяги 

біологічних і технологічних втрат урожаю коренеплодів. 

5. Статистичне імітаційне моделювання ТП ЗЦБ, що виконується за 

перевалочною технологією, із застосуванням бурякозбирального комбайна СКС-624 

«Палессе BS624-1» та тракторного причепа-перевантажувача ХТЗ-243К.20 +  

+ Hawe Ruw 2500Т дозволило встановити закономірності зміни функціональних 

показників (Qб, Qт та Sн, див. табл. 2), а також довести те, що вибір раціонального 

часу початку цього ТП не дасть змоги одночасно мінімізувати біологічні та 

технологічні втрати. Це є підставою використання вартісного критерію для 

обґрунтування параметрів відповідного технічного забезпечення. 

6. На підставі опрацювання результатів комп’ютерних експериментів зі 

статистичною імітаційною моделлю ТП ЗЦБ встановлено статистичні 

характеристики функціональних показників та обґрунтовано їх теоретичні 

розподіли. Зокрема, на підставі критерію Х2 Пірсона встановлено, що для 

виробничої площі цукрових буряків S = 120 га та планового часу початку ТП – п

пз  = 

287 доба (15 жовтня) емпіричний розподіл біологічних втрат Qб узгоджується з 

чотирипараметричним теоретичним розподілом Лапласа-Шарльє, а емпіричні 

розподіли технологічних втрат Qт та обсягів незібраних площ Sн – із теоретичним 

розподілом Вейбулла. Їх статистичні характеристики такі: математичне сподівання – 

M [Qб] = 3,42 ц/га; M [Qт] = 128,61 ц/га; [ ]нM S  = 33,25 га; коефіцієнт варіації – 

υ[Qб] = 0,4; υ[Qт] = 0,642; υ[Sн] = 0,649 відповідно. 

7. Застосування розробленої методики моделювання та вдосконаленої 

статистичної імітаційної моделі ТП ЗЦБ дало змогу обґрунтувати параметри 

технічного забезпечення (за перевалочною технологією) на підставі їх узгодження з 

часом початку збирання та виробничою площею цукрових буряків (див. рис. 10, 11 

та табл. 3). Зокрема встановлено, що зміщення часу початку ТП ЗЦБ, який 

виконують комбайном СКС-624 «Палессе BS624-1», у пізні календарні терміни (з 

18 вересня до 13 жовтня) зумовлює потребу зменшення оптимальної виробничої 

площі з 180 до 80 га, а отже, збільшує питомі сукупні витрати коштів у ТП з 5795,33 

до 11570,53 грн/га. 

8. Використання у ТП ЗЦБ комбайнів із більшою потужністю (Nдв = 275; 290; 

308 та 444 кВт) зумовлює зростання оптимальної виробничої площі (див. рис. 12, а) 

цукрових буряків (для п

пз  = 275 доба (3 жовтня) – Sopt = 100; 120; 130 та 140 га 

відповідно), а також зростання питомих сукупних витрат (В = 7786,6; 8176,2; 8305,5 

та 8423,7 грн/га). Зміщення часу початку п

пз  ТП з 260 (18 вересня) до 285 доби 

(13 жовтня) зумовлює потребу зменшення оптимальної виробничої площі цукрових 

буряків на 68,8–55,0 % для комбайнів відповідної потужності (див. рис. 12, б). 

9. За різного часу початку ТП ЗЦБ та виробничої площі культури змінюється 

доцільність використання того чи іншого бурякозбирального комбайна. Зокрема, 

для часу початку ТП п

пз  = 275 доба (3 жовтня) використання комбайнів відповідної 

потужності буде раціональним за таких меж виробничої площі цукрових буряків:  

1) Franz Kleine SF-10-2 (275 кВт), ХТЗ-242К.20+Franz Kleine LS 16 – 80–130 га;  

2) СКС-624 «Палессе BS624-1» (290 кВт), ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 2500Т – 130–
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140 га; 3) Holmer Terra-Dos Т2 (308 кВт), ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 2500Т – 130–

140 га; 4) Ropa Euro-Tiger V8-3 (444 кВт), Claas Axion 930+ТПЗ-49 Атлант+ПЗС-40 – 

140–170 га. 

10. Обґрунтування параметрів технічного забезпечення ТП ЗЦБ, які узгоджені з 

часом початку збирання та виробничою площею цукрових буряків у СГП, дає змогу 

знизити обсяги сукупних витрат коштів у цих ТП на 13,4 %. Результати досліджень 

впроваджено у практику ТОВ «П‘ятидні» Володимир-Волинського району 

Волинської області. Очікуваний річний економічний ефект (для виробничої площі 

120 га та бурякозбирального комбайна СКС-624 «Палессе BS624-1») становить 

151 971,7 грн. 
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(Здобувачем виконано моделювання й встановлено вплив часу початку ТП, 

виробничої площі культури та параметрів технічного забезпечення на питомі 

сукупні витрати коштів). 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

3. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Луб П.М. Агрометеорологічно зумовлений фонд 

часу на виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків. Науковий 

вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: 

ТДАТУ, 2018. Вип. 8, т. 1. С. 15–23. (Здобувачем встановлено статистичні 

закономірності впливу агрометеорологічної складової на фонд часу виконання ТП 

ЗЦБ). 

4. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Луб П.М. Обґрунтування сезонного 

навантаження бурякозбирального комбайна СКС-624 «Палессе BS624-1» за різного 

часу початку збиральних робіт. Механізація та електрифікація сільського 

господарства. 2019. Вип. 9 (108). С. 200–209. (Здобувачем виконано комп’ютерні 

експерименти та опрацьовано їх результати, узгоджено час початку ТП ЗЦБ та 

виробничу площу культури з параметрами технічного забезпечення). 

5. Метод визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових 

буряків / О. В. Сидорчук, П. М. Луб, Л. Л. Сидорчук, В. Л. Пукас. Вісник 

національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, 

управління портфелями, програмами та проектами. 2017. № 3(1225). С. 59–64. 

(Здобувачем розроблено методику визначення природно зумовленого часу початку 

ТП ЗЦБ за планової тривалості їх виконання). 
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6. Метод врахування об’єктивних причин стохастичності термінів 

бурякозбиральних робіт / Сидорчук О. В., Луб П. М., Спічак В. С., Пукас В. Л. 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія: техніка та енергетика АПК. 2015. Вип. 226. С. 109–115. (Здобувачем 

означено вплив агрометеорологічної складової на терміни виконання ТП ЗЦБ, 

виокремлено статистичні характеристики та розроблено методику врахування 

цього впливу). 

7. Пукас В. Л. Обґрунтування вимог до методу визначення часу запуску 

портфелів проектів збирання цукрових буряків. Механізація та електрифікація 

сільського господарства. Глеваха, 2016. Вип. 4 (103). С. 57–65. (Здобувачем 

сформовано вимоги до врахування впливу агрометеорологічної та біологічно-

предметної складових на вибір того чи іншого часу початку ТП ЗЦБ). 

8. Результати статистичного імітаційного моделювання та визначення впливу 

часу початку технологічних процесів збирання цукрових буряків на своєчасність їх 

виконання. Дуганець В. І., Пукас В. Л., Луб П. М., Днесь В. І. Механізація та 

електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2018. Вип. 8(107). С. 209–218. 

(Здобувачем отримано та узагальнено результати статистичного імітаційного 

моделювання щодо визначення впливу часу початку ТП ЗЦБ на обсяги біологічних і 

технологічних втрат). 

9. Статистичні закономірності формування початкових біологічно-предметних 

умов для виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків. 

Дуганець В. І., Пукас В. Л., Луб П. М., Шарибура А. О. Вісник Львівського 

національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2018. № 22. 

С. 107–112. (Здобувачем встановлено статистичні закономірності впливу 

біологічно-предметної складової на виконання ТП ЗЦБ). 

10. Структурний аналіз проектів технологічних систем збирання врожаю / 

Сидорчук О. В., Пукас В. Л., Луб П. М., Шарибура А. О. Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління 

портфелями, програмами та проектами. 2018. № 2(1278). С. 10–15. (Здобувачем 

проаналізовано технологічну систему ЗЦБ та головні складові ТП збирання, які 

необхідно врахувати в статистичній імітаційній моделі). 

11. Узгодження конфігурацій інтегрованих проектів аграрного виробництва / 

А. М. Тригуба, О. В. Шелега, В. Л. Пукас, В. М. Михалюк. Вісник НТУ «ХПІ». 

Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та 

проектами. 2015. № 2(1111). С. 135–140. (Здобувачем означено структуру та 

причинно-наслідкові зв’язки між складовими ТП ЗЦБ, а також критерії для 

обґрунтування параметрів їх технічного забезпечення). 

12. Управління проектами технологічних систем вирощування 

сільськогосподарських культур / Луб П. М., Шарибура А. О., Тригуба І. Л., 

Пукас В. Л. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: 

Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2016. 

№ 2(1174). С. 81–85. (Здобувачем означено головні завдання з розроблення методики 

відображення ТП ЗЦБ у відповідній статистичній імітаційній моделі). 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D0%B6.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D0%B6.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB.
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

13. Взаємозв’язки між головними складовими проектів техніко-технологічного 

забезпечення систем збирання цукрових буряків / Луб П. М., Пукас В. Л., 

Шарибура А. О., Спічак В. С. Управління проектами: стан та перспективи: 

матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Миколаїв: НУК, 2017. С. 66. (Здобувачем 

розкрито ієрархічні зв’язки стратегічного, тактичного та операційного 

планування ТП ЗЦБ). 

14. Вплив узгодженості складових технологічної системи на ефективність 

збирання врожаю культур / Луб П. М., Пукас В. Л., Шарибура А. О., Спічак В. С. 

Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві: матеріали ХХVІІ міжнар. 

наук.-техн. конф. Глеваха: ННЦ ІМЕСГ, 2019. С. 83–84. (Здобувачем виконано 

моделювання та обґрунтовано оптимальну виробничу площу цукрових буряків для 

заданого технічного забезпечення). 

15. Сидорчук О. В., Луб П. М., Пукас В. Л. Обґрунтування тривалості 

життєвого циклу збирально-рільничих проектів. Управління проектами у розвитку 

суспільства : тези доп. ХІІ Міжнар. конф. Київ : КНУБА, 2015. С. 246–248. 

(Здобувачем виокремлено та структуровано об’єктивні причини часових обмежень 

на виконання ТП ЗЦБ, сформовано основні вимоги до методики їх врахування). 

16. Статистичне імітаційне моделювання технологічних процесів збирання 

коренеплодів цукрових буряків / Луб П. М., Шарибура А. О., Пукас В. Л., 

Спічак В. С. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій: матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. форуму. Львів: Львів. нац. 

агроуніверситет, 2019. С. 332-336. (Здобувачем виконано моделювання та 

узагальнено результати стосовно узгодження часу початку збирання, виробничої 

площі цукрових буряків та параметрів технічного забезпечення). 

17. Статистичні моделі агрометеорологічних умов у проектах збирання 

сільськогосподарських культур / Сидорчук О. В., Луб П. М., Дуганець В. І., 

Пукас В. Л. Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. Миколаїв: НУК, 2016. С. 137–138. (Здобувачем розкрито 

методологію врахування впливу агрометеорологічної складової ТП ЗЦБ на підставі 

встановлених диференціальних функцій розподілу ймовірнісних чинників). 

18. Узагальнена методика узгодження часу початку збирання цукрових буряків 

та їх виробничої площі із параметрами бурякозбиральних комбайнів / Луб П. М., 

Шарибура А. О., Пукас В. Л., Спічак В. С. Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-

практ. форуму. Львів: Львів. нац. агроуніверситет, 2018. С. 142–144. (Здобувачем 

розроблено алгоритм узагальненої методики узгодження часу початку збирання 

цукрових буряків та їх виробничої площі з параметрами бурякозбиральних 

комбайнів). 

19. Управління проектами збирально-транспортних технологічних систем /  

Луб П., Сидорчук Л., Спічак В., Пукас В. Перспективи ефективних управлінських 

рішень в бізнесі та проектах: матеріали II Міжнар. наук.-практич. конф. Одеса: 

Фенікс, 2016. С. 126–128. (Здобувачем виокремлено та охарактеризовано головні 

етапи формування ефективності виконання ТП ЗЦБ). 
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АНОТАЦІЯ 

Пукас В.Л. Обґрунтування параметрів технічного забезпечення 

технологічного процесу збирання цукрових буряків. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. – Львівський національний аграрний університет, Львів, 2020. 

Обґрунтовано параметри технічного забезпечення технологічного процесу 

збирання цукрових буряків. Це здійснено завдяки встановленим закономірностям 

зміни питомих сукупних витрат коштів залежно від часу початку збирання врожаю, 

обсягів виробничої площі культури та параметрів технічного забезпечення за 

врахування сукупного впливу агрометеорологічної та біологічно-предметної 

складових. Розроблено методики моделювання та вдосконалено статистичну 

імітаційну модель, в якій технологічний процес збирання врожаю розглядається як 

адаптивний процес. Зокрема, терміни його виконання узгоджуються зі 

закономірностями достигання цукрових буряків та стохастичним впливом 

агрометеорологічних умов на своєчасність збирання і функціональні показники 

ефективності. Виконано виробничі спостереження та комп’ютерні експерименти, 

проаналізовано й узагальнено їх результати. На цій підставі розроблено науково 

обґрунтовані рекомендації щодо узгодження часу початку збирання та виробничої 

площі цукрових буряків із параметрами технічного забезпечення відповідного 

технологічного процесу. Це дає змогу підвищити його ефективність завдяки 

мінімізації питомих сукупних витрат коштів. 

Ключові слова: технологічний процес, технічне забезпечення, параметри, 

цукрові буряки, агрометеорологічні умови, стохастичність, моделювання, 

функціональні показники, ефективність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Пукас В.Л. Обоснование параметров технического обеспечения 

технологического процесса уборки сахарной свеклы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственного 

производства. – Львовский национальный аграрный университет, Львов, 2020. 

Диссертация посвящена решению вопросов повышения эффективности 

технологического процесса уборки сахарной свеклы. Разработаны научно-

методические основы обоснования параметров технического обеспечения на 

основании их согласования со временем начала уборки и производственной 

площадью сахарной свеклы с использованием критерия минимальных удельных 

совокупных затрат средств. Для этого применены методы статистического 

имитационного моделирования, что позволило учесть особенности 

функционирования свеклоуборочных комбайнов, в том числе влияние таких 

стохастических природных процессов, как развитие агрометеорологических 

условий и созревание корнеплодов сахарной свеклы. 

Проанализирована отрасль выращивания сахарной свеклы в Украине и за 

рубежом. Приведены особенности созревания урожая корнеплодов и отмечены 
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преимущества и недостатки современных технологий их уборки. Раскрыты 

недостатки существующих методов и моделей обоснования параметров 

технического обеспечения технологических систем уборки урожая. 

Разработаны научно-методические основы обоснования параметров 

технического обеспечения технологического процесса уборки сахарной свеклы с 

учетом стохастического воздействия агрометеорологической и биологически-

предметной составляющих. На основании системного подхода выделена 

элементарная технологическая система «поля с урожаем – свеклоуборочные 

комбайны», раскрыты ее составляющие и причины опоздания с уборкой и 

возникновения потерь урожая, функциональные показатели эффективности и 

совокупное влияние составляющих системы на закономерности их изменения. 

Охарактеризованы основные этапы моделирования и разработана концептуальная 

модель данного технологического процесса. Раскрыты особенности системно-

событийного отображения технологического процесса в статистической 

имитационной модели, а также представлена методика обоснования параметров 

технического обеспечения. 

Приведены программа и методика производственных и компьютерных 

экспериментов для определения статистических закономерностей изменения 

агрометеорологических и биологически-предметных составляющих, а также 

влияния времени начала уборки, производственной площади сахарной свеклы и 

параметров технического обеспечения на функциональные показатели 

эффективности технологического процесса уборки. Разработан алгоритм и 

статистическая имитационная модель данного технологического процесса. 

Представлены результаты производственных наблюдений. Обоснованы 

статистические закономерности изменения агрометеорологических и 

биологически-предметных составляющих, позволяющих отразить закономерности 

возникновения базовых событий в соответствующей статистической имитационной 

модели. 

Определены и обобщены результаты статистического имитационного 

моделирования технологического процесса уборки сахарной свеклы с 

использованием свеклоуборочных комбайнов разной мощности (Nдв = 275; 290; 308 

и 444 кВт). Получены статистические закономерности изменения функциональных 

показателей эффективности. На этом основании согласованы время начала уборки 

и производственная площадь сахарной свеклы с параметрами технического 

обеспечения, при которых достигаются минимальные удельные совокупные 

затраты средств. 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от согласования времени начала 

уборки и производственной площади сахарной свеклы с параметрами технического 

обеспечения соответствующего технологического процесса. 

Изложены общие выводы и рекомендации предприятиям. 

Ключевые слова: технологический процесс, техническое обеспечение, 

параметры, сахарная свекла, агрометеорологические условия, стохастичность, 
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моделирование, функциональные показатели, эффективность. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

Pukas V.L. Substantiation of the hardware parameters of sugar beet harvesting 

technological process. - The manuscript. 

Thesis for candidate degree in the field of technical sciences. Specialty 05.05.11 – 

machines and means for mechanization of the agricultural production. – L’viv national 

agrarian university, L’viv, 2020. 

The parameters of technical support of the technological process of sugar beet 

harvesting are substantiated. It was realized due to the established patterns of change in the 

cumulative cost of funds, which depended on the time of the beginning of harvesting, the 

volume of the production area of the crop and the parameters of technical support, and 

took into account the combined impact of agrometeorological and biological-subject 

components. The modelling techniques have been developed and a statistical simulation 

model has been improved in which the technological process of harvesting is regarded as 

an adaptive process. In particular, the timing of its implementation is consistent with the 

patterns of achievement of sugar beet and stochastic influence of agrometeorological 

conditions on the timeliness of harvesting and functional performance indicators. 

Production observations and computer experiments were performed, and their results were 

summarized. On this basis, scientifically sound recommendations were developed to 

reconcile the start time of harvesting and production area of sugar beet with the parameters 

of technical support of the corresponding technological process. This improves its 

efficiency by minimizing the specific cumulative cost of funds.  

Key words: technological process, technical support, parameters, sugar beet, 

agrometeorological conditions, stochasticity, modelling, functional indicators, efficiency. 
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