
Відгук 
 

офіційного опонента, кандидата технічних наук, старшого наукового 
співробітника Кудринецького Ростислава Борисовича на дисертаційну 

роботу Пукаса Віталія Леонідовича на тему: «Обґрунтування параметрів 
технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових 
буряків», подану в спеціалізовану вчену раду К.36.814.03 у Львівському 
національному аграрному університеті на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. 
 

1. Актуальність теми дослідження та зв'язок з  
науковими програмами, планами та темами 

 
Дисертаційна робота Пукаса В.Л. присвячена вирішенню однієї з 

актуальних задач галузі рільництва – обґрунтуванню параметрів технічного 
забезпечення технологічних процесів, зокрема збирання цукрових буряків. 
Загальновідомо, що вимоги до виконання технологічних процесів із 
вирощування сільськогосподарської продукції передбачають якісне 
виконання технологічних операцій в установлені агростроки. Забезпечення 
цих вимог відіграє важливу роль у формуванні врожаю високої якості, а 
також впливає на обсяги біологічних й технологічних втрат. Також слід 
відмітити, що на виконання технологічних процесів у сільському 
господарстві значний вплив мають метеорологічні умови, які є не 
визначеними. Таким чином обґрунтування технічного забезпечення за таким 
умов потребує розроблення відповідних методик і моделей, які давали б 
змогу врахувати особливості роботи комплексу технічних засобів для 
збирання коренеплодів цукрових буряків у відведені терміни з найменшими 
затратами. 

У дисертаційному дослідженні розкрито науково-методичні засади та 
обґрунтовано раціональні параметри технічного забезпечення технологічного 
процесу збирання цукрових буряків на основі статистичного імітаційного 
моделювання. Зокрема, враховується вплив поточної врожайності 
коренеплодів і агрометеорологічних умов осіннього періоду на 
продуктивність бурякозбиральних комбайнів, а відтак на своєчасність 
виконання технологічного процесу, що є актуальним питанням як у 
науковому, так і в практичному аспектах. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до комплексного плану 
науково-дослідних робіт Подільського державного аграрно-технічного 
університету на тему: «Оптимізація технологій вирощування буряка в умовах 
західного Лісостепу України» (ДР № 0113U007272), а також науково-
дослідних робіт Львівського національного аграрного університету на тему: 
«Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних 
технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві та його 
енергозабезпеченні» (ДР №0116U003179). 



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 
і рекомендацій, їх достовірність та новизна 

 
Для розкриття проблеми дослідження автором проаналізовано 

сучасний стан галузі цукровиробництва, визначено головні наукові атрибути, 
а саме: об’єкт, предмет, сформульовано мету й завдання дослідження, 
означено доцільність використання методів моделювання для вирішення 
поставлених завдань дисертаційної роботи. 

Мета дослідження обґрунтовується загальною гіпотезою. 
Структура дисертації та її результати дають змогу стверджувати, що 

дисертант реалізував всі окреслені завдання. 
Основні положення дисертаційної роботи характеризуються науковою 

новизною. Нові наукові доробки автора отримано із результатів досліджень, 
які дозволяють досягнути мету роботи завдяки обґрунтуванню двох наукових 
положень: 

1) ефективність технологічних процесів збирання врожаю коренеплодів 
цукрових буряків зумовлена узгодженістю між параметрами технічного 
забезпечення (бурякозбиральними комбайнами), часом початку збирання та 
виробничою площею культури. Підвищення ефективності виконання цих 
технологічних процесів можливе на основі розроблення науково-методичних 
засад обґрунтування раціональних параметрів технічного забезпечення, які 
ґрунтуються на оціненні показників своєчасності виконання відповідних 
робіт. Ця своєчасність системно зумовлена потужністю технічного 
забезпечення, біологічними процесами достигання цукрових буряків, 
обсягами робіт, темпами їх виконання та стохастичним впливом 
агрометеорологічних умов відповідного календарного періоду. 

2) обсяги біологічних та технологічних втрат коренеплодів залежать від 
рівня узгодженості виробничої площі озимого ріпаку, часу початку 
збиральних робіт та параметрів технічного забезпечення. Зокрема, 
узгодження зазначених складових забезпечує екстремум функції 
ефективності – мінімальні питомі сукупні витрати коштів у ТП. 

Перше наукове положення достатньо повно обґрунтоване на основі 
концепції системотехніки, виконання виробничих та комп’ютерних 
експериментів. Це положення характеризується науковою новизною – 
запропонований підхід до обґрунтування раціональних параметрів 
технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків 
здійснюється на підставі їх узгодження з часом початку збирання та 
виробничою площею культури. Такий підхід покладено в основу 
статистичної імітаційної моделі технологічного процесу збирання цукрових 
буряків. З цією метою використовуються як загальноприйняті методи 
дослідження, так і спеціально обґрунтовані у дисертаційній роботі 
закономірності.  

Друге наукове положення фактично є складовою першого. Воно є 
достатньо обґрунтованим. Зокрема, це наукове положення обґрунтоване 
завдяки статистичній імітаційній моделі, в основу якої покладено 



закономірності для відображення впливу агрометеорологічної та предметно-
біологічної складових на своєчасність бурякозбиральних робіт. Окрім того, 
це положення підтверджується результатами комп’ютерних експериментів, 
встановленням раціональної виробничої площі цукрових буряків для 
технічного забезпечення відповідної потужності (рис. 5.15) та 
впровадженням результатів досліджень у практику ТОВ «П’ятидні» 
Володимир-Волинського району Волинської області. 

Висновки дисертаційної роботи є достатньо обґрунтованими, вони 
підтверджені необхідною кількістю комп’ютерних експериментів. 

У роботі наведено десять пунктів висновків.  
Перший пункт висновків стосується актуальності теми дослідження. 

Здобувач констатує, що відомі методи, моделі і методики обґрунтування 
комплексів машин для механізованих процесів збирання цукрових буряків є 
недосконалими, так як ними не враховується сукупний вплив на 
функціональні показники ефективності технологічних процесів таких 
складових як параметри технічного забезпечення, агрометеорологічні умови 
та достигання врожаю сільськогосподарських культур, а також вплив 
узгодженості часу початку технологічного процесу збирання цукрових 
буряків від їх біологічної стиглості. Використання їх може привести до 
помилкових рішень. 

Другий пункт висновків стосується виокремлення базових і 
наслідкових події, відображення яких варто покласти в основу методики 
моделювання технологічного процесу для розкриття впливу 
агрометеорологічних умов та закономірностей достигання врожаю цукрових 
буряків на часові обмеження, добові обсяги робіт, своєчасність збирання 
врожаю і, відповідно, на функціональні показники ефективності цього самого 
процесу. Висновок слід вважати вірогідним оскільки використана методика 
дала змогу врахувати мінливість добової продуктивності та темпів виконання 
технологічного процесу в осінній період. Що підтверджено результатами 
перевірки імітаційної моделі на адекватність реальному процесу. 

Третій пункт висновків узагальнює наукову гіпотезу про можливість 
узгодження часу початку технологічного процесу збирання цукрових буряків 
від їх біологічної стиглості та виробничої площі з заданим технічним 
забезпеченням для досягнення мінімальних питомих сукупних витрат коштів, 
яку покладено в основу методики обґрунтування параметрів технічного 
забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків, а також 
виокремлює критерії на підставі яких слід виконувати це обґрунтування. 
Висновок слід вважати достатньо обґрунтованим. 

У четвертому пункті висновків обґрунтовано статистичні 
закономірності впливу агрометеорологічної складової на фонд часу збирання 
врожаю коренеплодів. Застосування встановлених закономірностей у 
статистичній імітаційній моделі дає змогу врахувати стохастичність 
природно зумовлених термінів виконання технологічного процесу та оцінити 
вплив на обсяги біологічних і технологічних втрат урожаю коренеплодів. 



Висновок слід вважати достовірним так як спостереження виконувались в 
умовах офіційної метеорологічної станції, за стандартизованими методиками.  

У п’ятому пункті висновків встановлено закономірності зміни 
функціональних показників, а саме питомі обсяги технологічних втрат 
врожаю, питомі обсяги біологічних втрат урожаю, обсяги незібраних площ 
на основі результатів статистичного імітаційного моделювання 
технологічного процесу збирання цукрових буряків за перевалочною 
технологією, із застосуванням бурякозбирального комбайна  
СКС-624 «Палессе BS624-1» та тракторного причепа-перевантажувача  
ХТЗ-243К.20+Hawe Ruw 2500Т. Висновок слід вважати обґрунтованим, 
оскільки статистичну імітаційну модель перевірено на адекватність, отримані 
закономірності є логічними та пояснювальними. 

У шостому пункті висновків на підставі методів математичної 
статистики встановлено статистичні характеристики функціональних 
показників та обґрунтовано їх теоретичні розподіли, що дає можливість 
узагальнити дію агрометеорологічної та біологічно-предметної складових 
технологічного процесу, врахування якої призводить до отримання 
функціональних показників ефективності у вигляді ймовірнісних величин. 
Висновок слід вважати обґрунтованим і вірогідним. 

Сьомий пункт висновків констатує факт застосування розробленої 
методики моделювання та вдосконаленої статистичної імітаційної моделі 
технологічного процесу збирання цукрових буряків, що дало змогу 
обґрунтувати параметри технічного забезпечення на основі чого 
сформульовано зв'язок між зміщенням часу початку технологічного процесу 
збирання цукрових буряків (на прикладі комбайна  
СКС-624 «Палессе BS624-1») у пізні календарні терміни та потребою 
зменшення оптимальної виробничої площі, що призведе до збільшення 
питомих сукупних витрат коштів у цих технологічних процесах. Його 
достовірність доведена встановленими закономірностями зміни 
функціональних показників ефективності та результатами їх витрат. 

У восьмому пункті висновків встановлено зв'язок між потужністю 
використовуваних бурякозбиральних комбайнів у технологічному процесі 
збирання цукрових буряків та оптимальною виробничою площею і питомими 
сукупними витратами. Висновок слід вважати обґрунтованим та вірогідним. 

Дев’ятий пункт висновків констатує доведення практичної гіпотези 
дисертаційного дослідження щодо можливості встановлення меж виробничої 
площі цукрових буряків за якої раціональним буде використання технічного 
забезпечення відповідних параметрів, а також досягнення мети – підвищення 
ефективності технологічного процесу збирання цукрових буряків завдяки 
обґрунтуванню параметрів його технічного забезпечення, які узгоджені з 
часом початку збирання та виробничою площею цукрових буряків. Висновок 
слід вважати вірогідним, оскільки встановлені закономірності отримано на 
підставі комп’ютерних експериментів із статистичною імітаційною моделлю, 
яку перевірено на адекватність. 



У десятому пункті висновків приведено очікуваній річний 
економічний ефект від впровадження методики обґрунтування параметрів 
технічного забезпечення, узгодженої з часом початку збирання та 
виробничою площею цукрових буряків, яка сприяє підвищенню ефективності 
технологічного процесу збирання цукрових буряків, що підкріплено актом 
впровадження результатів досліджень у практику діючого підприємства. 

Наукові положення та висновки, які отримані в результаті 
досліджень, є достовірними. Це досягається коректним застосуванням 
положень вищої математики, методів математичного моделювання. 
Експериментальні дослідження проводились на засадах системного підходу, 
статистичного опрацювання інформації, статистичного імітаційного 
моделювання. Тому висновки у дисертації слід визнати достовірними, 
оскільки вони ґрунтуються на використанні апробованих методів із 
застосуванням сучасних обчислювальних приладів та обладнання. 

 
3. Повнота викладу основних результатів у наукових 

 фахових виданнях 
 
Результати дослідження за темою дисертації обговорювалися і були 

схвалені на конференціях та форумах: щорічних звітних науково-практичних 
конференціях викладачів та аспірантів Подільського державного аграрно-
технічного університету (м. Кам’янець-Подільський, 2014–2019 рр.), ХІІІ 
Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан 
та перспективи»  (м. Миколаїв, НУК, 2017 р.), ХХVІІ Міжнародній науково-
технічній конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському 
виробництві» (смт Глеваха, ННЦ «ІМЕСГ», 2019 р.), ХІІ Міжнародній 
конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (м. Київ, 
КНУБА, 2015 р.), ХХ Міжнародному науково-практичному форумі «Теорія і 
практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» 
(м. Львів, ЛНУ, 2019 р.), ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Управління проектами: стан та перспективи» (м. Миколаїв: НУК, 2016 р.), 
ХІХ Міжнародному науково-практичному форумі «Теорія і практика 
розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» (м. Львів, 
ЛНУ, 2018 р.), II Міжнародній науково-практичній конференції 
«Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі та проектах»  
(м. Одеса, Фенікс, 2016 р.). 

Основні результати досліджень викладені в 19 наукових працях. З них 
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. Зокрема, у збірниках наукових 
праць Таврійського державного агротехнологічного університету, 
Національного наукового центру «ІМЕСГ», Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, Львівського національного 
аграрного університету, Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», матеріалах конференцій 



Національного наукового центру «ІМЕСГ», Львівського національного 
аграрного університету, Миколаївського національного університету 
кораблебудування, Київського національного університету будівництва i 
архітектури та закордонних виданнях – МОТРОL. Commission of Motorization 
and energetic in agriculture, International Conference on Computer Sciences and 
Information Technologies (CSIT). 

У працях означено структуру технологічної системи, виокремлено 
групи чинників, їх причинно-наслідкові зв’язки та критерії ефективності на 
підставі яких обґрунтовано параметри технічного забезпечення 
технологічного процесу збирання цукрових буряків; розроблено методику 
визначення природно зумовленого часу початку збирання врожаю для 
відповідної тривалості технологічного процесу збирання цукрових буряків; 
розкрито агрометеорологічну та біологічно-предметну складові, їх вплив на 
терміни технологічного процесу збирання цукрових буряків та їх часові 
обмеження, розроблено методику врахування цього впливу та узгодження 
часу початку збирання і виробничої площі з параметрами технічного 
забезпечення; виконано комп’ютерні експерименти із імітаційною моделлю 
технологічного процесу збирання цукрових буряків, узагальнено їх 
результати. 

Таким чином, результати дисертаційної роботи достатньо висвітлені у 
фахових виданнях і в повній мірі розкривають теоретичні та 
експериментальні дослідження наукової роботи. 

 
4. Значущість дисертації для науки і практики 

 
Результати наведені в дисертаційній роботі характеризуються 

науковою новизною, зокрема: результати обґрунтування параметрів 
технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків, 
що здійснюються на підставі встановлення зв’язку між часом початку 
технологічного процесу, обсягами виробничої площі культури та питомими 
сукупними витратами коштів у технологічному процесі за врахування 
сукупного впливу агрометеорологічної та біологічно-предметної складових; 
методика моделювання технологічного процесу збирання цукрових буряків, 
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 технологічних процесів; алгоритм і статистична імітаційна 
модель відображення технологічного процесу збирання цукрових буряків у. 
Удосконалено методику системно-подієвого відображення впливу 
агрометеорологічної та біологічно-предметної складових на часові 
характеристики виконання технологічного процесу збирання врожаю, а 
також статистичну імітаційну модель технологічного процесу, 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 
технологічного процесу 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 технологічного процесу 
збирання цукрових буряків, що дозволяє використати їх у статистичних 
імітаційних моделях згаданих технологічних процесів; науково-методичні 
засади обґрунтування параметрів технічного забезпечення процесів збирання 
врожаю цукрових буряків. 

Практична цінність роботи полягає в обґрунтованих параметрах 
технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків, 
які узгоджені із часом початку відповідних технологічних процесів та 
виробничою площею цукрових буряків. Окрім того, практичну цінність має 
програмне забезпечення, що можуть бути використані для вирішення 
практичних завдань із підвищення ефективності механізованих 
технологічних процесів. 

 
5. Коротка оцінка змісту дисертації, її завершеність 

 
Дисертація складається з вступу та п’яти розділів. Окрім того, вона 

містить загальні висновки (десять пунктів), список використаних джерел 
(166 найменувань), 7 додатків, які включають блок-схему алгоритму 
статистичної імітаційної моделі механізованих технологічних процесів 
збирання цукрових буряків, фрагмент коду комп’ютерної програми 
статистичної імітаційної моделі технологічних процесів збирання цукрових 
буряків, результати математичного опрацювання даних виробничих 
спостережень, математичне опрацювання результатів комп’ютерних 
експериментів із статистичною імітаційною моделлю технологічного 
процесу, характеристики бурякозбиральних комбайнів та початкові дані для 
вартісного оцінення питомих сукупних витрат коштів, результати оцінення 
економічної ефективності узгодження складових технологічного процесу, 
список публікацій за темою дисертації, а також акти впровадження.  

Загальний обсяг роботи становить 219 с., містить 17 таблиць та 48 
рисунків. 

У першому розділі, який складається з трьох підрозділів та висновків, 
достатньо повно проаналізовано сучасний стан галузі цукровиробництва в 
Україні та за кордоном, особливості достигання цукрових буряків, виконано 
аналіз технологій збирання коренеплодів та означено проблему дослідження. 
Виконано аналіз науково-методичних засад обґрунтування параметрів 
технічного забезпечення та методик моделювання технологічних процесів 
рільництва. 

Другий розділ містить п’ять підрозділів та висновки. У розділі 
виконано структурний аналіз технологічних систем збирання цукрових 
буряків, розкрито головні етапи моделювання та розроблено концептуальну 
модель технологічного процесу збирання цукрових буряків, наведено 



методологію системно-подієвого відображення цих технологічних процесів 
та вимоги до статистичної імітаційної моделі, методику врахування природно 
зумовленої мінливості термінів виконання технологічного процесу збирання 
цукрових буряків, а також впливу часу початку, тривалості збирання 
цукрових буряків на своєчасність технологічного процесу та критерії 
обґрунтування параметрів його технічного забезпечення.  

Розділ, фактично, відображає ключові моменти дисертаційної роботи, 
як наукової праці. 

У третьому розділі наводиться програма виробничих й комп’ютерних 
експериментів та загальна методика обґрунтування параметрів технічного 
забезпечення, методика визначення агрометеорологічно зумовленого фонду 
часу на виконання технологічного процесу збирання цукрових буряків, 
методика визначення характеристик біологічно-предметної складової цих 
технологічних процесів, а також алгоритм і методика відображення 
технологічного процесу збирання цукрових буряків у статистичній 
імітаційній моделі.  

Його матеріал свідчить про те, що автор повно та всебічно досліджує 
вплив часу початку, тривалості збирання та параметрів технічного 
забезпечення на своєчасність технологічного процесу збирання цукрових 
буряків, обсяги біологічних та технологічних втрат врожаю цукрових 
буряків, а відтак і на показники ефективності цих технологічних процесів. 

Четвертий розділ присвячено опису результатів виробничих 
спостережень щодо впливу агрометеорологічної та біологічно-предметної 
складових на терміни виконання технологічного процесу збирання цукрових 
буряків. Він включає чотири підрозділи, логічно побудований та 
завершується аргументованими висновками щодо головних результатів цього 
розділу. Зокрема, представлено результати визначення впливу 
агрометеорологічної складової на фонд часу для збирання коренеплодів, 
закономірностей достигання цукрових буряків та формування початкових 
умов для відповідного технологічного процесу, оцінення впливу 
агрометеорологічних умов на відхилення термінів виконання технологічного 
процесу збирання цукрових буряків. 

У п’ятому розділі представлено результати моделювання 
технологічного процесу збирання цукрових буряків та обґрунтування 
параметрів його технічного забезпечення. Розділ містить чотири підрозділи, 
які розкривають результати перевірки статистичної імітаційної моделі на 
адекватність, результати моделювання і визначення впливу часу початку 
технологічного процесу на його функціональні показники, визначення 
впливу обсягів виробничої площі цукрових буряків на функціональні 
показники ефективності, а також результати обґрунтування параметрів 
технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків 
та оцінення економічного ефекту. 

На підставі результатів виробничих спостережень, розробленої 
статистичної імітаційної моделі технологічного процесу збирання цукрових 
буряків та, власне, комп’ютерних експериментів щодо своєчасності 



виконання цих технологічних процесів за різних термінів початку, 
виробничої площі та технічного забезпечення автором отримано головні 
функціональні показники ефективності на підставі яких обґрунтовано 
параметри згаданого технічного забезпечення технологічного процесу. 

Таким чином, кожен із п’яти розділів дисертаційної роботи 
характеризує зміст окремих її складових, якими достатньо повно 
відображено стан питання в теорії та практиці, розкрито науково-методичні 
засади обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного 
процесу збирання цукрових буряків, методику виробничих експериментів та 
моделювання цих технологічних процесів, результати дослідження 
агрометеорологічної та біологічно-предметної складових, а також результати 
моделювання технологічного процесу збирання цукрових буряків та 
обґрунтування параметрів його технічного забезпечення, якими, власне, й 
підтверджуються теоретичні положення дослідження. 

Робота є завершеною науковою працею. 
 

6. Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації 
 

Автореферат дисертації відображає основний зміст роботи, її наукові 
положення та результати. Висновки автореферату і дисертації повністю 
ідентичні. 

7. Зауваження до дисертації 
 

1. У тексті не чітко відображено в чому полягає удосконалення 
методики системно-подієвого відображення впливу агрометеорологічної та 
біологічно-предметної складових на часові характеристики виконання 
технологічного процесу збирання врожаю сільськогосподарських культур 

2. У п. 2.1 «Структурний аналіз технологічних систем збирання 
цукрових буряків» не чітко виписані залежності 2.1 і 2.2, а саме: яким чином 
загальна площа залежить від часу. 

3. Не зрозуміло чому до функціональних показників технологічного 
процесу збирання цукрових буряків віднесено обсяг незібраних площ, невже 
цукрові буряки залишають в полі? 

4. У п. 4.3 «Результати оцінення впливу агрометеорологічних умов на 
відхилення термінів виконання технологічного процесу збирання цукрових 
буряків», як бачимо з рис. 4.11 і таблиці 4.2 величина планової тривалості ТП 
ЗЦБ є меншою за природно зумовлену тривалість виконання ТП ЗЦБ, що є 
невірно, адже планова тривалість ТП є рівною або меншою за природно 
зумовлену тривалість. 

5. Не зрозуміло чому розглядається лише один комплекс, а саме  
СКС-624 «Палессе BS624-1» і тракторного причепа-перевантажувача –  
ХТЗ-243К.20 + Hawe Ruw 2500Т, а де інші. Необхідно було б подати 
порівняльну економічну оцінку інших варіантів комплексів. 



6. На рис. 5.13 і 5.14 подано залежність оптимальної виробничої площі 
цукрових буряків від часу початку збирання і сукупних витрат, дана 
залежність є не коректною адже в господарстві під парк машин не 
підбирається виробнича площа. У практичному застосуванні більш цінною є 
обернена задача, а саме необхідно визначити час початку збирання залежно 
від виробничої площі цукрових буряків і наявного парку техніки. 

Однак, вказані недоліки не можуть суттєво зменшити наукову і 
практичну цінність виконаної  роботи. 

 
8. Оцінка наукової якості дисертації 

 
У виконаній дисертаційній роботі – обґрунтування параметрів 

технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків 
вперше виконується на підставі узгодження параметрів з часом початку 
збирання коренеплодів та виробничою площею культури за врахування 
ймовірнісного впливу агрометеорологічної та біологічно-предметної 
складових. У результаті такого узгодження підвищується ефективність 
функціонування відповідної технологічної системи – досягаються мінімальні 
питомі сукупні витрати коштів на виконання збиральних робіт.  

Враховується вплив на темпи виконання бурякозбиральних робіт 
таких виробничо-природних умов як маса коренеплодів, їх поточний приріст 
впродовж осіннього періоду, мінливість фізичної стиглості ґрунту (через 
погодні умови) за якого робота комбайнів уможливлюється. На підставі 
врахування особливостей технічного забезпечення технологічного процесу 
оцінюється своєчасність виконання бурякозбиральних робіт в осінній період, 
а також встановлюються закономірності зміни обсягів біологічних та 
технологічних втрат урожаю за різного часу початку збирання коренеплодів, 
виробничої площі культури та параметрів технічного забезпечення. 

Встановлено вплив часу початку технологічного процесу та 
виробничої площі культури на доцільність використання бурякозбиральних 
комбайнів різної потужності. Зокрема, зміщення часу початку збирання 
коренеплодів у пізні осінні терміни зумовлює потребу зменшення 
оптимальної виробничої площі цукрових буряків для заданого 
бурякозбирального комбайна та зростання питомих сукупних витрат коштів. 
Також встановлено, що використання комбайнів більшої потужності, за 
заданого (незмінного) часу початку технологічного процесу, зумовлює 
зростання оптимальної виробничої площі цукрових буряків, а також 
зменшення питомих сукупних витрат коштів у технологічному процесі.  
 

9. Висновок 
 

Кандидатська дисертація Пукаса Віталія Леонідовича є завершеною 
науково-дослідною роботою, в якій розв’язується актуальна проблема з 
підвищення ефективності технологічних процесів комбайнового збирання 
врожаю коренеплодів цукрових буряків завдяки обґрунтуванню параметрів 




