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іезііщ  апсі тапи/асіиге о / а^гісиїіигаї таскіпегу іп 1/кгаіпе іНе іескпісаі ієуєі о /  \укіск мюиісї соггезропй іо іке 
ієуєі о /  ЄХІЗІІП& іпіегпаііопаї зіапсіагсіз. Іі із поіесі ікаі іп іке сиггепі сопсііііопз, м'кеп ікеге із а іаск о/зиЬзіапііаІ 
§о\'егптепіаІ зиррогі о /  гезеагскез іп іке / іеШ о / а%гісиІіигаІ тескапііаііоп, сіезі%піп£ могк, апсі аІіО£еікег о /  
(іотезйс а%гісиІіигаІ еп£Іпеегіп%) іке соипігу із %еіііп% аітозі сотріеіеіу сіерепсіепі оп /огещ п ргосіисегз о /  
а^гісиїіигаї таскіпегу. Тке апаїузіз о /  іке ргоЬІетз о / а^гісиїіигаї тесЬапііоііон оп ікг ехатріє о /  ІІкгаіпе м?аз 
саггіесі оиі. Ноууєуєг, м>іік іке песеззагу/ іпапсіаі зиррогі, етріоутепі о/ехізііп§ зсіепіі/іс апсі еп£Іпеегіщ роіепііаі 
о / іке соипігу, іі із роззіЬІе іо сіесісіе іке іззиез іп сІе$і§пт% апсі сопзігисііоп о /  а^гісиїїигаї таскіпегу аі тосіегп 
іескпоіо&саі ієуєі N 04? іі із песеззагу іо сопсепігаїе іке е//огіз о / Іеайіщ  зсіепіізїз, сіезщпегз, ехатіпегз /гот  іке 
а%гісиІіигаІ еп£іпеегіп£ Ьгапск іо геаііге іескпісаі зиррогі о/та]ог сотріех рго/есіз зеі оиі іп іке соипігу, зиск аз ~  
Хігаіп о / ІІкгаіпе', 18 щ аг Ьееі о /  ІІкгаіпе \ ‘Роіаіо о /  ІІкгаіпе \ ‘Іікгаіпіап §агс1епіп£\ ‘ОіІзеесЬ\ ‘Уе%еІаЬІез о /  
І І к г а і п е ‘Ке£епегаіесІ саіііе Ь геейіщ ' апсі зо оп. Оікег зіерз о / зі^пі/ісапі ітргоуєтепі аге аізо оиіііпес/. Ткеу 
іпсіисіе Ьоік а зсіепіі/іс зійду о / іке / иіиге а^гісиїіигаї таскіпез апсі ікеіг пеи> %епегаііоп мюгкіп# іооіз м?кіск т ії  
/асе іке м>огШ іескпісаі ^е^иі^етепіз апсі а геуіуаі о /  кщкіу е//єсііуе Ьгапскесі а^гісиїіигаї еп%іпеегіщ іп іке 
соипігу.

Кеупогйз: <1езі%піщ, сопзігисііоп, /агт  таскіпе, іезІіп%, тапи/асіигіп£, зсіепіі/іс гезеагск.

Іпігойисііоп
Іп іепгпз оґ а§гіси1Шга1 шасЬіпегу, тесЬапігаііоп апсі аиіотаііоп аз \ує11 аз арріісаііоп оГ тосіет  

зузіетз апсі сотріехез оґ тасЬіпез аге іЬе іесЬпісаІ апсі іесЬпо1о§іса1 Ьазіз о і  ІЬе а§гагіап іпсіизіхіаі 
зесіоп іЬе соге оґіЬе ргосеззіп§ іпдизіїу апсі іЬеге&ге соттегсіаі ргосІис1:іоп оГЬі§Ь циаііїу йод  [1].

А§гіси1шга1 тасЬіпеїу геїаіез Іо сотріех шасіїіпегу. Й із деуеІоріп£ іохуагсіз ГигіЬег іпіепзіїїсаііоп 
оґ іесЬпо1о§іса1 ргосеззез, сопзіапі §го\уіЬ оґ \Уогкіп§ зреедз, іпсгеазіп§ еп§іпе ро\¥ег изед оп тоЬіІе апсі 
зшіопагу ипііз апсі Ііпез. Іп асШШоп, Ле тасЬіпез тизі Ьауе гаїЬег Ьі^Ь гезоигсе оГ геІіаЬіІіІу, дигаЬіІіІу, 
зггеп^іЬ апсі аЬіІіІу Іо регїогт ргосеззез ргорегіу, дезріїе сопзіапі сЬап§ез іп ехіегпаї сопсііііопз шЬісЬ 
їЬеу орегаїе іп. і.е., уагіаЬІе Іоасіз й*огп Ше ехіетаї епуігопшепі: апсі іпЬото§епеоиз таїегіаі ргорегііез 
\уЬісЬ Йіеіг \¥огкіп§ Ьодіез сопіасі. ТЬегеіоге, Ьет§ опе о і  іЬе шаіп сошропепіз о£ іЬе а§гіси1іига1 зесіог 
ґаггп еп§іпеегіп§ ти зі Ка\;е а ієуєі соггезропдіп§ іо Йіе ієуєі оґ паііопаї ргіогіїіез.

Ке§иШ апсі йіжишоп
Ио\у Іеі из апаїуге ІЇіе сиггепі: зіаіе о£ агі іп сіезі£піп§, сопзігисііоп апсі тапиїасіиге оГ а§гіси1іига1 

шасЬіпегу іп іЬе луогісі. ТЬе іасі із іЬаі іііе ргодисііоп оґ а§гіси!іига! тасЬіпегу аі іііе тосіет  іесЬпіса!
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«г е; її а сотріісагесі ргосе55 Шаг ііпісб іЬе сопзізієпі ітріетепіаііоп о£ іЬе сіезідпіп», сопзігисііоп апсі 
гг^г^:2спігіп§, апсі іііаі гедшгез ригрозейіі, іпгеггеїаіесі, йіііу зиЬзіапііаіесІ асііопз аі еасЬ зіаде. Аг іЬе 

шле, іЬе йгзі зіа§е о£ іЬе сіе$і§піп§ і$ іЬе зшс!уіп§ апсі зеагсЬіпд £ог зсіепіійсаііу ЬазесІ, іесЬпісаІІу 
д^г іепіептесі. апсі есопоюісаііу ехресііепі еп§іпеегіп§ зоїиііопз іп а іесішоїодісаі ргосезз о£ а§гіси1іига1 
з£с.-2*:22їіоп. ТЬе гезиіі о£ їііе сіезі§піп§ із асШаїїу а сопіпюп, зсіепсе-ЬазесІ ргоіесі. Іп іЬіз са$е, іііе 
:е г:рп*епг о£ а§пси1шга1 тасіїіпегу іпсіисіез іЬе сЬоісе о£ ап орегаїіопаї т о  сіє (таїегіаіз апсі 
аг-тгеотем). іЬе сіеуеіортепг апсі езіаЬІізІїтєпі о£ іЬе зузїет аз а 1о§іса1 йгатєхуогк £ог асііопз, аЬіе іо 
:єі іс иііітаїе іазкз, \у1іісЬ ге£ег$ іо а рагіісиїаг а§гіси1шга1 тасЬіпе ог а \уогкіпд іооі ипсіег арргоргіаіе 
: :сс:::.оп5 апсі гезігісііопз [2].

ТЬиз. іііе Гігзі зіаде гесіиігез, Гігзііу, а Ьазіс зсіепііГіс гезеагсії о£ а ргосезз іііаі із доіп§ Ье саггіесі 
іесопсіїу, саге&І зсіепіійс зйісіуіп§ (еІаЬогаїіоп), апсі, йпаїїу, ргесізе азсегіаіппгепі о£ рЬузісаІ паїиге 

: : ше ргосезз Ьеііауіог іп ііте , іесітісаі сопсііііопз оТ ііз ітріетепіаііоп, <ціа1ііу о£ зесіиепііаі ехесиїіоп о£ 
■ге ргосезз орегаїіопз, арргоргіаіе сопсііііопз апсі гезігісііопз (геіаіесі іо адгопотіс апсі Ьіоіодісаі 
іЗіН“ стегі5ТІсз о£ адгісиїїигаї орегаїіопз), еіс. Т1іеге£оге, іііе £ігзі рЬазе іп ргосіисііоп о£ адгісиїшгаї 
гхь.-гдегу аі тосіегп іесішоїодісаі іє у є і  сап Ье зиссеззйіііу ассотрІізЬесі Ьу Ьі§Ь1у-зкі11есІ зсіепіізіз апсі 
235й2гсЬ гпаіпеегз \уііЬ сіеер геїеуапі іііеогеїісаі 1<по\\’ІесІ§е, \уію сап изе тос іет  теїіюсіз о£іЬеогеїісаІ апсі 
гзджшвепіаі гезеагсії апсі ігеаїтепі о£ іЬе гезиііз апсі сап сгіїісаііу апаїуге іЬе гезиііз апсі Ье аЬіе іо арріу 
Иіез: геаііу ассигаїеіу апсі зиЬіІу.

Оп іЬе оіііег ІіапсІ, іЬе сіеуеіортепі о£ адгісиїпігаї тасЬіпеїу теапз іііе сгеаііоп о£ а зресі£іс, геаі, 
г сіезідп іііаі тееіз іЬе сопсііііопз о£ іЬе ргеіітіпагу сопзітсііоп. Сгеаііп» ІІіє песеззагу сіезідп 

а е ш з  оел еіоріп§ а сіейпііе тасЬіпе (а \уогкіп§ юоі ог ііз сігіує), чуЬісіі сопсепігаїез іЬе геїаііуе розіїіоп о£ 
їй* ~ сгк іп а Ьосііез, сігіує еіетепіз, рагіз о£а тасЬіпе, іооіз, апсі іпзігитепіз.

Е)езігпіп§ о£ а§гіси1шга1 тасіїіпегу еуепіиаііу Ьаз іо с1агі£у зсіепіійс апсі епдіпеегіпд зоїшіопз 
гаг і :  г Ьееп оЬіаіпєсІ іп іііе сієзі§піпд апсі \\’огкіп§ о т  о£ аіі іЬе іззіїез о£ іЬе тапіі£асіигіп§ іесігпоіоуу 
І к  -пасЬіпез апсі іЬеіг чуогкіпд іооіз, іііе сопсііііопз о£ ііз йігіііег орегаїіоп аз шеіі аз йігіЬег ІесЬпісаІ 
зег '.се апсі таіпіепапсе. ТЬаі із \УІіу іЬе сопзішсііоп ргосезз із аізо тасіе а сіетапсі аз іо іпігосіисе іЬе 
;с.ег:::‘ с йпсііпдз о£іЬе ргеуіоиз гезеагсіїез апсі сіезідпіпд іпіо а дейпііе сіезідп (іо ітріетепі іг іп 'теїаГ) 
£ аіи'ауз еазу апсі іп зотє сазез іі із геаііу ітроззіЬіе. Іп асісііііоп, іі 5Іюи1сІ Ье етріїазігесі іііаі 

";епі о£ іііе Іаіезі тосіеіз о£ адгісиїйігаї тасіїіпегу Ьаз іо іаке іпіо ассоипі іііе тапи£асїигіп§ 
'Есіжосіїоеу, \уЬісЬ, іп т т ,  Ьаз іо Ье сопзіапііу ітргоуесі. Іп асісііііоп, тііе ехесиїіоп, шііііе р1аппіп§ асспгаїе 
-Е'.- .іпопз о£ зігепдііі, геІіаЬіІііу апсі сІигаЬіІііу о£ іЬе \уогкіп§ юоіз апсі еіетепіз о£ а§гіси1йіга1 тасЬіпез 
езс- :;г;'.::гез а \ егу Ьі§1і іє у є і о£ кпо\УІегі§е, ехрєгіепсе апсі гезропзіЬіІііу о£ сіезідпегз, зіпсе іЬе гезиііз о£ 

- и огк \уі11 сопзісІегаЬІу сіеіегтіпе іЬе ргосіисііуііу. рошег-іпіепзіїу апсі теїаі сопзшпрііоп о£ а 
засіЕзе. апсі иііітаїєіу ііз созі, еШсіепсу о£ изе апсі сотреііііуєпезз оп іЬе тагкеї. ШогІсІ ехрегіепсе о£ 
лссегс аагісиіпігаї тасіїіпегу ргосіпсііоп з1ю\уз іЬе іпсгєазіпд изе о£ іЬе Ьезі сотропепі Ьазе, шііісії 

'у Іеасіз іо а чуогісі зресіаіігаїіоп. 5о, асйіаііу іЬе гезпії о£ іЬіз рііазє о£ £агт тасіїіпегу сгеайоп із 
азшіі.у а 'зиссеззйіГ ог ‘пот зиссеззйіі епои§Ь’ \УОгкаЬІе сіезідп.

Оезідпінд апсі сопзігисііоп о£ а§гіси1іигаі тасЬтегл' із регіогтесі ассогсііп» іо іЬе зіапсіагсіігесі 
'У -і —Ч- рЬазез. аз \ує11 аз іесішісріез іЬаі аге \уе11-с1еуеі0рес1 апсі Ьзує Ьееп гізесі іп ргасіісе о£ іЬе шогк! 

іш р^епп§ £ог тапу уеагз.
їтріетепіаііоп о£ іиПІіег сіеіаііесі ітрапіаі тезіз (§епєга1 аз иеіі аз зресіаі гєзоигсе іезіз) о£ 

жг.;-Ігага1 тасіїіпегу затріез, зрєсі£ісаііоп о£ іііе сіезідп сіосгинепіаііоп апсі ргєрагаїіоп іі £ог та$з 
:г:л~;:,;т!оп аізо гесрііге 1іі§Ь1у £0си5ес1 гезропзіЬІе \Уогк о£ іЬе гезеагсЬегз, ехатіпегз, епаіпеегз, зепіог 
~  ; лл. апсі іп §епега1 тапи£асіигіп§ $іа££.

іе і  из сопзізіепііу апаїуге іЬе зіаіе о£ ап іп іЬе 1}кгаіпіап сіезідп апсі сопзішсііоп о£ а§гіси1іига1 
ва»::-илегу апсі ііз сотрііапсе \уіііі іпіегпаїіопаї яиаіііу ^е^ш^етеп^5. зіапсіагсіігаїіоп апсі сегіі£ісаііоп 
г І£ \ує сопзісіег £агпі тасіїіпегу апсі ітріетепіз, \\Тііс1і аге тасіє іп ІІкгаіпе аз іЬе епсі гезиіі о£
і& £жшщ апсі сопзігасііоп, іі тизі Ье асітіпесі іііаі ііз диаШу іп тозі сазез із зіііі уегу іо\\;. Иош, аз іі \уаз 
геЬгг. :пе геііаЬІІііу апсі сіигаЬіІіі)’ о£ тосіет  адгісиїтгаї тасЬіпеїу ойеп уіеісі зі§пі£ісапі1у Ю іЬе Ьезі 
«се : апаіоаиез (іп іегтз о£геІіаЬііііу, теїаі сопзитрііоп апсі ро\УЄГ сііагасіегізіісз).

ТЬиз, іііеге із а сіетапсі £ог іЬе йігіЬег, зігопдег соорегаїіоп о£ зсіепіІ5із, сіезі§пегз, еп§іпеегз апсі 
Г2ІГСГЗСШГЄГЗ іп огсіег ю Ьиіїсі сіотезііс \уе11-сіеуеі0рес1 адгісиїшгаї епдіпеегіп§. $исЬ а ипіоп изесі іо Ье. 
ж зе :. :пг §0У еттепі апсі Ьизіпеззез аііосаіесі $ідпі£ісапі йіпсіз апсі іпуіієсі ро\уег£и1 зсіепіійс роїепііаі іо 
ж £2 ї 2§єсі іпіго іЬе ргосезз. її іпсіисіесі гезеагсії іпзіііиіез Ьу іЬе Асасіетіез о£ Зсіепсез Ггот ЬоіЬ іЬе 

і ’оіоп апсі Ь’кгаіпе іо асісігезз сгіїісаі зсіепіійс іззиез оп сІезі§піпд а§гіси1піга1 тасіїіпегу.
Хо сіоиЬі, іііеге \уєгє $і§пійсапі асЬіеуетепіз іп іЬе агеа. Іп 1938, сіотезііс К1іТ2-КАТІ-ІТА
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сгасіог \уоп іЬе Огапсі Ргіх аі ІЬе іпіетаїіопаї ехЬіЬіііоп оГ а§гіси1Шга1 таскіпегу іп Рагіз. Іп 1958, ІЬе БТ- 
20 ггасіог Ьу КЬагкіу Тгасіог Ріапс гесєіуєд ІЬе Ооісі Месіаі апсі іЬе Г' Ьеуеі Оіріота а! ІЬе \Уог1д 
ЕхЬіЬіііоп іп Вгиззеїз. ТЬіз Ігасіог Ьаз Ьееп ешріоуесі іп оуєг 30 соипігіез. Іп 1957 апсі 1961, ІЬе К8-3 апд 
5КЕМ-3 Ьєеі Ьагуєзіегз Ьу ІЬе Опіргореігоузк СошЬіпе Ріапі гєсєіуєсі Тор Нопогз аі ІЬе \Уог1д ЕхЬіЬіІіоп 
о£ аггісиїїигаї тасЬіпеїу іп Вгиззеїз. ТЬе ЗК-З сотЬіпе Ьагуєзіегз аізо Ьасі іпіетаїіопаї гесодпіііоп апсі 
іпіетаїіопаї а\ч'агдз. її із гетагкаЬІе іЬаі іп іЬе разі іЬе §геаі сіеаі оґ зорЬізІісаІес! а§гіси11ига1 тасЬіпеїу 
\уа5 ргосіисесі іп ІІкгаіпе апсі Ьасі іпіетаїіопаї гесо§піііоп аз \ує11 аз питегоиз іпіетаїіопаї а\уагдз.

ТЬеге із а гЬеіогісаІ яиєзііоп. \УЬеге аге по\у іЬозе асЬіеуетепІз аі ІЬе іпіетаїіопаї ієуєі, ІЇіе 
гезикз о£ іігеіезз у/огк оГ сіотезііс зсіепіізіз, сіезі§пегз апсі тапиіасіигегз? II зЬоиІд Ье поіесі іЬаІ 
зиссеззГиІ адгісиїїигаї еп§іпеегіп£, ипіоіїипаїеіу, сіісі поі £ЄІ а зщпійсапі ргоіопдаїіоп \уііЬ ІЬе Іарзє оГ 
іітє  іп Ієгтз оГ тазз ргосіисііоп Іог ЬоіЬ сіотезііс апсі єхіетаі тагкеїз аз ІЬе §оуєттепІ сЬапдед ІЬе 
ргіогіїіез Іог дііТегепі Іурез оґ ециіртепі, таіпіу тіїііагу опе.

Ргеуіоизіу, питегоиз гезеагсЬ іпзіііиііопз іп ІЬе адгісиїїигаі агеа, зіаііопз Іог тасЬіпеїу 1ез1іп§, 
дезі§піп§ Ьигеаиз, дерагітепіз апсі Іасиїїіез оГ адгісиїїигаї піесЬапігаїіоп апсі сопзігисііоп пеесіесі _їизІ Іо 
Ье еп§а§ес1 іпіо а ипііїед зузіет оГ ог§апігаІіоп апсі гезеагсЬ сопдисІіп§. N0^  ІЬе йтдатепіаі апд аррііесі 
гєзеагсЬез іп іЬе адгісиїїигаї еп§іпеегіп§ аге Ьеісі іп зєуегаї гезеагсії іпзіііиііопз оГ ІІкгаіпіап Каїіопаі 
Асасіету о і Адгагіап Зсіепсез, \уЬісЬ зііН ехізі апсі \\югк, Ьиі, ипіогіипаїеіу, Ьауєп’ї §ашесі луогкі сіазз 
гезиііз іп тапу дігесііопз уеі. Опе оґ іЬе геазопз із ІЬе Іаск о£ ргорєг йпапсіаі зиррогі оГ сиггепі зсіепіійс 
гезеагсЬез. Зіаіе гезеагсЬ огдапігаїіопз §еІ топеу, \уЬісЬ із Ьагеїу епоидЬ &г гезеагсЬегз’ заіагіез. 
Могеоуег іЬєіг питЬегз із дес1іпіп§ еуегу уеаг. ТЬиз, іп §епега1, іп ІЬе зузіет оґ ІІкгаіпіап Иаііопаї 
Асасіету оГ А§гагіап Зсіепсез ІЬе питЬег оґ зсіепіізіз \уогкіп§ іп ІЬе Гіеісі о і адгісиїїигаї еп§іпеегт§ Ііаз 
сіесііпесі тогє іЬап 5 Іітез гесепііу. ТЬе аппиаі гезеагсЬ іітсііпд іп Ііііз агеа такез ир аЬоиІ 4%. Зо, іЬеге 
із а геаі сЬа11еп§е: Ьо\у іо регГогт ап ир-іо-сіаіе ехрегітепіаі гезеагсЬ шііЬоиІ изіпд ро\УЄгІи1 тосіет  
ІаЬогаІогу еяиіртепі аз шеіі аз \уііЬоиІ ІЬе арріісаііоп оГ а луогід-сіазз іпзігитєпіз апсі Іезі ЬепсЬез?

ТЬаІ із \уЬу іосіау гезеагсЬез іп адгісиїїигаї ипіуєгзіїіез о і ІЬе соипігу ІоисЬ таіпіу йіеогеїісаі 
іззиез. ТЬеу аге ргоуісіесі Ьу ІЬе питегоиз Босіогз іп Еп§іпеегіп§ \уЬо аге аіігасіесі Іо ІЬе ипіуегзіїіез Ьу 
Ьі§Ьег заіагіез аз у/єіі аз сотіогІаЬІе апсі саіт сопсііііопз оГ есіисаііопаі \уогк, \уЬі1є іЬеіг зсіепіійс гезиііз 
апд ргосіисіз сіо поі Ьауе іп то зі сазез пеііЬег ап ехрегітепіаі уегійсаііоп пог ІЬе іпігосіисііоп іпіо 
ргасіісє, гетаіпіп§ ипсіаітед ‘оп рарег’ іог а§ез. Ііпіогіипаїеіу ипіуегзіїу зсіепіізіз аге зіііі поі аЬіе Іо 
’Л'огк ейєсііуеіу Ьесаизе оГ іоо Ьі§Ь оШсіаІІу езІаЬІізЬед ІеасЬіп§ ІоасЗ рег уеаг. Іп аддіїіоп, іЬеге із а 
тапсіаіогу пеесі іо регГогт есіисаііопаі йтсііопз оп ІЬе ехрепзе о£ ііте . Виї ІЬе то зі ітрогіапі ргоЬІет із 
іЬаІ ипіуегзіїу зсЬоІагз аге асіиаііу сіергіуєсі оГ сіігесі сизіотегз Іог іЬеіг зсіепіійс ргосіисіз апсі аз а гезиіі 
сіо поі Ьауе сіігєсі гезеагсЬ йіпдіпд іп ІЬе Йеісі.

ТЬе зііиаііоп зотеїітез Ьєсотез рагасіохісаі. Мозі ІІкгаіпіап адгісиїїигаї ипіуегзіїіез чуііЬ іЬе 
зсіепіійс зіий" оГ сіосіогз апсі ргоіеззогз аге іей аіопе, зо аіі іЬеу агє аЬіе Іо сіо у/ЬаІ Іііеу до аі іЬеіг о\уп 
ехрепзе. ТЬеге ізп’І зіаіе Гіпапсіп» оГ пе\\' гезеагсЬез рег&гтесі аі ипіуегзіїіез. Еуєп єхрапзез Іог асіиаі 
апд иг§епІ ргоіесіз іп дєує1оріп§ оГ ир-іо-даїе а§гісиі1ига1 тасЬіпез аге поі іпсіидед іпіо паїіопаї Ьид§еІ. 
Зсіепіійс асЬіеуетепІз оґ а гезеагсіїєг аі ІІкгаіпіап ипіуегзіїу аге тепііопед ]изІ луЬеп Ье із Ьеіп§ гє- 
еіесіед Гог іЬе пехі Іегт аі ипіуегзіїу. ТЬе сгисіаі дєсізіоп із таде ир ассогдіпд Іо ІЬе питЬег оГ агіісіез 
іЬаі Ье Ьаз риЬіізЬед ргерагіп§ іог ІЬе ге-єієсііоп. іпієпзіує ігаіпіпд оГ зсіепіійс рєгзоппеї, \уЬісЬ із 
зиссеззйіііу саггіед оиі іп тапу а§гіси11ига1 ипіуегзіїіез, зЬо’Л'з, ипіогіипаїеіу, іЬаІ то зі зсіепіійс гєзиііз іп 
а§гагіап еп§іпеєгіп§ зсіепсе аге поі іп детапд. Могеоуег, іЬеу аге изиаііу допе Іо Ье Іаід оп ІЬе зЬеІТ Іп 
іЬіз сазе, Ьо\у сап ІЬе ЬгапсЬ оГ а§гіси11ига1 тесЬапігаїіоп Ьєпейі, у/Ьеп аітозі еуегу гезеагсЬег 
(ргеїєпдіпд іо оЬіаіп ІЬе Сапдідаїе ог єуєп Босіогаї зсіепіійс де§гее) ойеп геаіі/ез зо-саіієд зиЬзІапІіуе 
іпуезІі§аііопз оГ Ь отетадє ипііз \уЬісЬ іп геаіііу аге ІЬе зітріезі ехрегітепіаі тодеіз, Ьагеїу таде Ьу 
арріісаліз регзопаїїу Й от ітргоуізед таїегіаіз, \\'ЬісЬ Ьауе пєуєг луогкед іп ІЬе йеїд ог оп а Іапт 
ргоуідіп§ арргоргіаіе ^иаIі^у, регіогтапсе апд рохуєг ієуєі? її із ітроззіЬІе. ТЬе зііиаііоп із аізо Ьореієзз 
іп ІЬе сазе 'лііеп іЬе гезеагсЬ \уогк із геаііу геїеуапі апд ргорозез епіігеїу пс\¥ дезі§пз, Ьесаизе іЬеге із по 
детапд Гог пе\¥ дезі§пз іп ІЬе соипігу \\'ЬісЬ доез поі Ьауе ііз о\уп а§гісиІІига1 епдіпєегіпд ргодисііоп. II 
теапз іЬаІ ІІкгаіпіап гезеагсЬег доез поі Ьауе Ьіз о\\п сизіотег іп ТГкгаіпе. Аз ІЬе гезиіі, ап ассигаїе 
зсіепіійс Іез1іп§ оГ пе\у тодеіз оГ а§гісиі1ига1 тасЬіпєгу оп ІЬе \уог1д ІесЬпоІодісаІ ієуєі із ітроззіЬІе 
ипдег зисЬ сопдіїіопз.

її із тизі Ье Ьі§Ь1і§Ьіед іЬаІ ІЬе луогк оГ дєзідпегз, зрєсіаіізіз іп ег§опотісз, ууЬііє сопзігисііпд 
адгісиііигаї тасЬіпез апд іЬеіг луогкіп§ Іооіз, по\уадауз ти зі Ье §иідед Ьу \уог1д ргіпсіріез апд 
гециігетепіз Гог оссираііопаї заіеіу, іпдизігіаі Ьу^іепе апд запііаііоп. ТЬе іззиез аге уегу ітрогіапі рагі оґ 
іЬе гезеагсЬ апд дезідпіпд у/огк апд сопігоііед зігісіїу агоипд ІЬе шогід. Заіе апд сотГогІаЬІе Гагт
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\уііЬ доосі ехгегіог уіє\у іепсіз іо Ьауе ЬідЬ ІесЬпісаІ апсі орєгаїіопаї сііагасіепзіісз апсі їііеу аге 
іхесіиепііу ЬоидЬі. Но\уєуєг, оиг сіезідпіпд ехрегіепсе 5ію\уз, іііеге і$ а Іаск о£ сіотезііс зресіаіізіз іп 

агеа. ТЬе ітріетєпіаіі'оп о£ а пе\у тасЬіпе т а у  іпсгеазе гііе ргосіисііуііу Ьу аітозі 25-30%, Ьиі іЬе 
о£ адгісиіпігаї тасЬіпегу сіеуеіортепі ргоуісііпд ргорег арреагапсе, заіеіу апсі сот£оП аге гЬе 1а$і 

и ЬісЬ І5 регГогтесі аі а уегу ргішіїіуе ієуєі.
Іг 5ЄЄП15 гЬаг іЬе сіезідп оШсез іЬаі ехізтесі іп адгісиіпігаї епдіпеегіпд Ье£оге апсі Ьасі гЬе Іагде зіа££ 

ехрегіепсесі апсі ^гіаіійесі епдіпеегз \уЬо зиссеззіиПу йіІГіііесі іЬеіг йиісііопз Ьауе сіізарреагесі аіопд \уігЬ 
$ адгісиіпігаї тасіїіпегу ріапіз. 5таі1 дгоирз о£ сіезідііег5 $оте\УІіеге аге єпдадесі $ітріу іпГо 

§ гЬе £огеідп сіезідпз о£ адгісиіпігаї тасЬіпез. Ііп£опипаіе1у, її зіюиісі Ье погесі іЬаі іЬе ЬгапсЬ о£ гЬе 
ітгегітепгаі ргосіисііоп іп адгісиіпігаї епдіпеегіпд Ьаз аізо сіізарреагесі £огєуєг. її із оЬгіоиз іЬаі іЬе іаск 

^чсіезргеасі тазз ргосіисііоп о£ тосіегп адгісиіпігаї іесЬпоІодіез Ьаз гезиігесі іЬе зішаїіоп иЬеп а £є\у 
ргосіисе зітріе тасЬіпез іп зтаіі ЬаісЬез (іп £асі іЬеу аге изиаііу іизі соріез) апсі гЬе 

££г«егітепга1 ргосіисгіоп із по! іп сіетапсі. Неге іп ІІкгаіпе, ехрегітепіаі и-огкзЬорз апсі гезеагсЬ агеаз изесі 
ш ехізі апсі чуогк зиссеззМІу сіегеїоріпд пе\у ЬідЬ яиаіііу £агт тасЬіпез апсі іЬеіг шогкіпд Ьосііез. АП гЬе 
зашріез о£ адгісиіпігаї тасЬіпегу Ьауе Ьееп іезіесі апсі регіесіесі. А дгеаі питЬег о£ ЬідЬІу зкіііесі ехрегі5 
гзоп2 сіезідпегз апсі тапи£аспігегз о£ адгісиіпігаї іесітоіодіез іп іЬе соипігу, \у1іо  Ьасі Ьиде ехрегіепсе. 
ІзоМесІде, апсі іппііііоп іп іЬе сопзігисііоп изесі іо теогк епїііизіазгісаііу. Тосіау, ип£огПіпаіе1у, сіие го іаск 

гипсііпд іЬіз соЬогг о£ гезеагсЬегз іп гЬе адгагіап епдіпеегіпд йеісі Ьаз аігеасіу сіізарреагесі. Безріге іЬеу 
«еге. \\'ітЬоиГ ехаддегаїіоп, іЬе Иапопаї ргісіе. Іп іЬі$ гезресі іііеге із а с|ие$Ііоп -  \уію  із іЬе 'іагдеї 
шйіепсе’ £ог іЬе §геаї апіоипг о£сіезідп епдіпеегз ігаіпесі аг адгісиіпігаї ипіуегзіїіез о£іЬе соипігу юсіау?

\¥ЬаІ кіпсі о£ сопсіизіоп сап Ье сігаиаі £гот іЬіз уегу ітрогіапі іззие £ог оиг соипігу? Нош зЬоиісі 
атсиїпігаї тасіїіпегу Ье сіезідпесі апсі сопзігисіесі іп ІІкгаіпе по\\ ? Оое$ іЬе соипігу пеесі іЬе ЬгапсЬ о£ 
аадетіс  апсі ипіуегзіїу зсіепсе іп адгісиіпігаї епдіпеегіпд? ТЬе апз\уег із оЬуіоиз. її сіоез. Тосіау іі із 
зесеззагу іо сопсепігаїе іЬе еіїогіз о£ Іеасііпд зсіепіізіз, сіезідпегз, ехатіпегз о£ іЬе адгагіап епдіпеегіпд 
т п е Ь  іо геаііге сіотезііс ІесЬпісаІ зиррогі £ог таіог сотріех ргоіесіз зеі оиі іп іЬе соипігу. ТЬеу аге 
Скат о£ ІІкгаіпе’, “$и§аг Ьееі о£ ІІкгаіпе’, ‘Роїаіо о£ ІІкгаіпе’, 'ІІкгаіпіап Оагсіепіпд’. 'Оіізеесіз, 

едеіаЬІез о£ ІІкгаіпе’, 'Редепегаїесі саіііе Ьгеесііпд’ еіс. [3]. її із уегу ітрогіапі іо ипсіегзіапсі іЬаі £оосі 
Зйсигіїу о£ іЬе соипігу із поі іизі сіотезііс уагіеііез. ЬуЬгісіз о£ ріапіз апсі Ьгеесіз о£ апітаіз, Ьиі іі із аІ5о 
вег§у-$аут§ апсі ЬідЬІу ргосіисііуе адгісиііигаі тасіїіпегу іііаі із сіезідпесі, тапи£асіигесі е££есііуеіу 
ясвстіу іп іЬе соипігу. ТЬеге£оге, геаі сотреііііуе іепсіегіпд о£ гезеагсЬ гезиііз апсі сіеуеіортепіз саггіесі оиі 
ж. Йіе соипігу іп адгісиіпігаї епдіпеегтд із уііаі, іііеіг іЬогоидЬ сгіїісаі апаїузіз. сіеіаііесі апсі іаЬогіоиз 

ізоп \уііЬ іЬе Ьезі хуогісі апаїодиез апсі іЬе зате сіеіаііесі геазопаЬіе зеіесііоп £ог іЬе йіпііег 
-є- гіортепі апсі іпігосіисііоп. Непсе, іііеге із а сіетапсі £ог соогсііпаїогз \уііісЬ ^оиісі сопігоі апсі тападе 

«'Ьоіе ргосезз о£ іЬе сотріех ргоіесіз іп іЬе адгісиїїигаї епдіпеегіпд ЬгапсЬ геаіігаїіоп. ^ 'е  сопзісіег 
а дгеаі сіеаі о££агт тасЬіпез іп ІІкгаіпе із іо Ье сіеуеіоресі аі№ ііопаі Зсіепіійс Сепіге саііесі Іпзіііиіе 
Адгісиїїигаї Епдіпеегіпд апсі ЕІесігіГісаііоп (N50 1АЕЕ) Ьу Наїіопаі Асасіету о£ Адгагіап Зсіепсез 

^АА 5) о£ ІІкгаіпе. її Ьаз гетаіпесі іЬе опіу гезеагсЬ іпзіііиіе іп іЬе зріїеге о£ тесіїапігаїіоп апсі 
;:есаі£ісаііоп о£ адгісиїтге іп іЬе соипігу. ТЬе сепіге соиісі ргоуісіе сопсііііопз іо епдаде іеасіиід ехрегіз 

оіііег гезеагсії іпзіііиііопз апсі адгісиїїигаї ипіуегзіїіез. її із гетагкаЬіе іііаі іЬе тос іет  зузіет о£ 
«есішісаі апсі іесіїпоіодісаі зиррогі о£ сгор ргосіисііоп апсі апітаї ЬизЬапсігу із саге£и1Іу сіеуеіоресі іп іЬе 
Х5С ІАЕЕ ЮдеіЬег \уіі1і оіЬег Іеасііпд гезеагсЬ іпзіііиііопз о£іЬе ІІкгаіпіап NАА5. ТЬе зузіет із арргоуесі 

:Ье Міпізігу о£ Адгагіап Роїісу апсі Гоосі о£ ІІкгаіпе [4]. її іакез іпіо ассоипі апсі гейесіз іЬе 
жегпаїіопаї ехрегіепсе. ТЬе апаїузіз о£ £огеідп зсіепіійс зоигсез [5, 6. 7, апсі 8] сієуоієсі Іо гезеагсЬез апсі 
гетеїортепі о£ пе\у сіезідпз £ог Ьееі Ьаїл езіегз зЬо\уєс1. іЬаі іЬе ієуєі о£ сіотезііс епдіпеегіпд зоіиііопз із 

Іе \уііЬ іЬе Ьезі соипіеграгіз апсі ехсеесіз іЬет іп зоте рег£огтапсе. ТЬеге із по сІоиЬі іЬаі, 
±в<іатепіаі депегаї зіерз £ог іЬе іттесііаіе гєуіузі о£ іЬе соипіг>''з адгісиїїигаї епдіпеегіпд, апсі зсіепіійс 
аі2тап  гезоигсез іп іЬе ЬгапсЬ о£ адгісиїїигаї тесіїапігаїіоп ипсіег сиггепі сопсііііопз гесіиіге зиЬзіапііаІ 
р л  е т т е п і зиррогі [9-11]. Іп оиг іиддтепі, ЬоіЬ йпапсіаі зирроп апсі а рочуег£и1 соорегаїіоп о£ зсіепіізіз. 
-ЄЯ2ПЄГ5 апсі тапи£асіигегз іп іЬе сіеуеіортепі о£ сотріех ргоіесіз о£ адгісиіпігаї тас1ііпег>' аге аЬіе іо 
•/'егсоте іЬаі дар уііісЬ із зію\уп ир \\ііеп іЬе £огеідп ргосіисіз аге сотрагесі \уііЬ сіотезііс опез. 
Ассогсііпд ю оиг сопуісііопз \уЬіс1і аге Ьазесі оп іЬе Ьиде ехрегіепсе о£ тапу уеагз, апоіііег \уау оиі о£ іЬе 
ш$і$ іп адгісиїїигаї епдіпеегіпд сіоез поі ехізі аі аіі. ТЬе уіуісі ехрегіепсе о£Ве1апіз, а ІІкгаіпе’з пеідЬЬог, 
ієай гтз  іЬіз зіаіетепі. ТЬиз сопсегпіпд іЬе орегаїіоп апсі с1еуеі0ртепі о£ ііз очуп адгісиіпігаї тасЬіие- 
ішіїсііпд, Ье£оге іЬе $оуієі Ііпіоп сіізіпіедгагіоп. Веіагиз сіісі поі Ьауе апу асЬ’апіадез сотрагіпд \\ііЬ 
і ’кгаіпе. її іпсіеесі Ьасі а іоі о£зресійс ргоЬІетз гедагсііпд іЬе ауаіІаЬііііу о£ £асі1іііез £ог ргосіисііоп зисЬ аз 
±е іаск о£ епдіпеегіпд ріапіз, гезеагсії сепіегз. о\уп гай’ таїегіаіз £ог тапи£асПігіпд апсі еіс. Нохуєуєг. сіие
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іо ІЬе зиЬзіапІіаІ §оуеттеп і йпапсіаі зиррогі іп а зиШсіепІІу зЬоЛ Ііте, іЬеге \уаз ог^апіхед ІЬе 
деуєіортепі апсі тазз ргосіисііоп оГ дотезііс Ьі§Ь-яиа1іІу Ігасіогз, Ьагуезіегз апсі оіЬег адгісиїїигаї 
шасіїіпез. Аз а гєзиіі, Веіагиз Ііаз іакеп 1еадіп§ розіїіопз оп ІЬе шогісі тагкеїз оГ адгісиїїигаї тасЬіпегу.

Боте сіеГіпііе зіерз тау  Ье ргорозесі Гог ІЬе сотіп§ уеагз. XVе сопзідег іЬеіг ітріетепіаііоп соиід 
зі§пійсапі1у ітргоуе ЬоіЬ іЬе ргосеззез апсі гезиііз оГ зсіепіійс зІидуіп§ оГ Гиіигє адгісиїїигаї тасЬіпез іЬаІ 
тее і чуогісі ІесЬпісаІ геяиігетепіз аз \ує11 аз іЬе геуіуаі оГ іЬе ЬгапсЬесІ адгісиїїигаї еп§іпеегіп§ оГ ІЬе 
соипігу. К.е§агдіп8 сопзитег ргорегііез оГ пе\у ІесЬпоІо^іез іо регГогт Ьазіс орєгаїіопаї ргосезз іп асісііііоп
Іо ІЬе §епега11у ассеріед гециігетепіз, ІЬе зеі оГ зіерз тизі ргоуісіе іЬе Го11о\уіп£ гезиііз.

1. СотЬіпесІ 1і11іп§ ипііз зЬоиІсІ ргоуісіе Ьі§Ь а§гоІесЬпіса1 сопсііііопз оГ ІЬе зоіі поі а!ГесІіп§ ііз 
зігисіиге.

2. МасЬіпез Гог арріісаііоп оГ зоїісі апсі Ііциід тіпегаї апд ог§апіс ГегШігегз, сЬетісаІ атеїіогапіз 
зЬоиІд Ье аЬіе іо ргоуіде діГГегепііаІед арріісаііоп оГ іесЬпо1о§іса1 таїегіаіз (уагіаЬІе дозе) ууііЬіп опе 
йеїд 1акіп§ іпіо ассоипі ІЬе таіпіепапсе оГ ІЬе зоіі \уііЬ пиігіепіз апд іЬе ріаппед уіеїд оГ сгорз. Іп 
аддіїіоп, іЬеу тизі Ье адаріед Іо у/огк іп \уіпд сопдіїіопз.

3. Зеедіпг ипііз \уЬісЬ аге изед Іог а зіп§1е разз орегаїіопз Гог ііііа^е, арріісаііоп оГ тіпегаї 
&ГІІ1І2ЄГЗ \уііЬ зіагІіп§ апд Ьазіс дозез, апд зо\уіп§ сгорз зЬоиІд Ьауе дійегєпі дєзі§п Гогтз, хуЬісЬ \уі11 

'епзиге ІЬе ітріетепіаііоп оГ ІЬе гопаї іесЬпо1о§іез оГ §го\уіп§ адгісиїїигаї сгорз изіп§ по-іііі, зІгір-ІіИ, апд 
оуегаїї Іі11а§е.

4. Зргауегз Гог ріапіз тизі ргоуіде яиаіііаііує орегаїіоп іп \уіпд сопдіїіопз \УІіЬоиІ адуегзе ейесіз 
оп ІЬе епуігоптепі дигіп§ ІЬе геїеуапі рЬазез оГ ріапіз, §агдеп ігеез апд уіпеуагдз деуеіортепі. Іп 
аддіїіоп, іЬеу зЬоиІд таке а зерагаїе зирр1уіп§ оГ сЬетісаІз апд у/аіег іпіо ІЬе дізІгіЬиІіоп зузіет оГ 
зргауегз.

5. МасЬіпегу Гог Ьагуез1іп§ сгорз зЬоиІд Ье зиіІаЬІе Гог адаріаііоп іп ЬагзЬ \уеаіЬег сопдіїіопз, 
ргоуідіп§ ІЬе ргезегуаііоп оґ Ьі§Ь яиаіііу сгор уіеідз ипдег т іп іт и т  оГ ііз Іозз, ехс1идіп§ ІЬе ехігете 
сотрасііоп оГ зоіі саизед Ьу зизрепзіоп зузіетз.

6. ТесЬпісаІ Гасіїіііез Гог розіЬагуезІ Ьапд1іп§ апд зіога^е оГ сгорз тизі Ье зиіІаЬІе Гог ргосеззіп§
ІЬе уіеїд Ьагуезіед іп адуегзе шеаіЬег сопдіїіопз апд ргоуіде Ьі§Ь циаіііу ргодисіз апд гедисііоп оГ іЬеіг 
Іоззез.

7. Тгасіогз, §гаіп апд Гога§е Ьагуезіегз, апд оіЬег зеІГ-ргореІІед Ьаі-уезіегз зЬоиІд Ье ипійед 
ассогдіп§ іо то зі тоЬіІе рошег ипііз апд тее і ІЬе а§гопотіс геяиігетепіз Гог ІЬе зоіі сотрасііоп. ТЬеіг 
еп§іпез тизі Ье адарІаЬІе Гог ІЬе еГГесІіуе у/огк изіп§ уагіоиз Гиеіз (діезеї, Ьіодіезеї, §азо1іпе, еіЬапої, 
ЬРСЗ). МоЬіІе адгісиїїигаї уєЬісієз луііЬ ап еіесігіс дгіуе аге чуогІЬу оГ ап іпдерепдепі деіаііед гезеагсЬ.

8. ТесЬпісаІ Гасіїіііез Гог ІЬе ро\уег ргодисііоп Ггот гепе'Л’аЬІе епег§у зоигсез апд ІесЬпоІо^іез Гог 
хуЬісЬ іЬеу аге изед тизі Ье епуігоптепіаііу Ггіепдіу апд есопотісаііу ехредіепі.

9. 'ІесЬпісаІ Гасіїіііез Гог ііуезіоск ргодисііоп зЬоиІд ргоуіде ітріетепіаііоп оГ пєлу епег^у- 
еГйсіепІ теїЬодз оГ Геед ргерагаїіоп, іЬеіг еГГесІіуе арріісаііоп, апд аізо заГе орегаїіопз \уііЬ апітаїз іп ІЬе 
ргосезз оГ оЬіаіпіпи ргодисіз, рагіісиїагіу тіїк , ууооі еіс.

Со псітіоп
ТЬеге із а §геаІ сЬа1Іеп§е Гог ІІкгаіпіап адгісиїїигаї еп§іпеегіп§. її із Іо асЬіеує ІЬе ієуєі іЬаІ Гиііу 

соггезропдз Іо ІЬе ієуєі оГ Гогещп соипіеграгіз апд тееіз іпіетаїіопаї циаіііу геяиігетепіз ассогдіп§ Іо 
чуогід зіапдагдігаїіоп апд сегіійсаііоп. Іп огдег Іо геаііге іЬе Іазк іп Гиіиге, ІІкгаіпіап адгісиїїигаї 
епеіпеегіпе пеедз а рохуегіиі паїіопчуіде зиррогі апд Іаг§еІед зіерз аз \уе11 аз геаі апд зресійс сопзоіідаїіоп 
оГ ІЬе зсіепіізіз’ дезі§пегз’, ехатіпегз’ апд тапиГасІигегз’ еГГогіз. II соиід епаЬІе іо аддгєзз ІЬе чуЬоіє 
роїепііаі Гог сотріех ргоіесіз геаіігаїіоп, Іо сгеаіе т о д е т  ІесЬпо1о§іез и$іп§ еіетепіз оГ аиіотаїіоп апд 
сотриіег арріісаііоп. Сопігої апд тапа^етепі оГ ііз \Уогк Ьаз Іо геїу оп ІЬе изе оГ ІЬе ир-іо-даїе 
сотропепі Ггате\уогк іЬгои§Ь іпіетаїіопаї соорегаїіоп. ТЬе ге§иіаІогу апд 1е§а1 Ггате\уогк зЬоиІд 
езІаЬІізЬ 1е§а1 сопдіїіопз Гог ІЬе геазопаЬІе апд ргойІаЬІє ргодисііоп оГ адгісиїїигаї тасЬіпегу іп ІІкгаіпе.

^ 'е  сопзідег іЬаІ ргезепіед зіерз \уі11 ргоуіде Ьі§Ь яиаіііу апд геІіаЬіІііу оГ дотезііс адгісиїїигаї 
тасЬіпегу тапиГасІигед іп ІІкгаіпе. ТЬіз луііі Ьеір Іо шіп ргітагіїу ІЬе дотезііс тагкеї апд §іує ІЬе сЬапсе 
оГ §гадиа1 апд зиссеззГи! еп1егіп§ ІЬе \уог1д тагкеї іп ІЬе пеаг Гиіиге.

Ке/егепсех
1. 2иЬеіхМ.V. Екопотісіті азрекіі ге/огтиуаппуа а£гагпо-рготізІоуо£о котріекзи 1/кгауіпі / М.У. 2иЬеіз, 

М Д  Ве2и§1іу. —К.: Легата пайка, 2010.—31 $.
2. Зізоііп Р. V. 8іІ5ко£озросіаг5кі тазкіпі: Іеогеііскпі озпоуі, котігіїутаппуа, ргоекітаппуа. Кпі^а 1. 

Мазкіпі сііуа гіІпіШ\>а / Р. V. Зізоііп, У.М. 5 а І о, У.М. Кгорі\>піу. -  К.: ІІгогИау, 2001. -  282 5.
10



Л'з З (95)
Техніка, енергетика, 

2016 транспорт АПК
і. Ве2и$1іу А/. І). Зисіїазпіу май ге/оппигаппуа а§гапю^рг0тШ0У0£0 котріекзи ЦкгауіпіУ МІ). Веіи^Ііу, 

М  Г Ргізуаіііпуіік. -  К.: Легато пайка. 2012. - 47 х.
4. ЗШета іеІіпіко-іеІпюІо$ісіпю§о хаЬеіресІїеппуа уігоЬпікпгі ргосіикгмуі гозііппікп'а і  а гесі.

Г У. Асіатсішка, М.І. СгіізівЬіпа. -  К: Легата папка, 2012. -  416 л\
5. ІисксггПЬеп: Еппеїесітік шиї Восіеішіши У РА Т-Вегісіие №\5б7 УУ Екі£е№.тс1іе РопсНиіщаатіаїї/і/г 

Лр’аппгксіїаїї апсі Лапсііесітік (РАТ), СН-8356 Тсі пікап ТО — 2001 3. 1-19.
6. Яоііег О. ЕпгЬІаПеп ш п  Кдр/епТ)г. ОІа/ЯоІІег УУ ІискеїгйЬеп Лиш аї №2 КЬеіпіьскег 

ІжкН\їтсііа/н-УегІа° ОтЬН. -  2010, р. 14-15.
7. Мегкез К. 50 ііаііге Ргосіакііотгесіїпік іт ІискеггііЬепЬаи іп І)еигсІіІатІ У Я. Метке* ІпскепііЬе. - 

2001, N24. -  р.214-217.
8. Ех $еІіг піп сіеп Кар/У ІискепііЬеп ТоигпаІ МЗ УУ КІіешінсіїег ЬапсЬ \їгіїсЬа/к- УегІа§ ОпіЬН, -  2010, Р. 7-8.
9. Асіашсішк V. V. Репрекііуі гоїгіїки / іанитіУаппуа и хіккоши §о.цюсІаг$М зисікппііі 

\ і$окоіеіі} і о !о$іс1і пі її іа.юЬіг. -  ТеЬп іко-ге1ию1о£ісіті ахрекгі гоїпікп га УіргоЬиуаппуа погоуі теЬпікі і іеІтоІо$іу 
аіуа .чіІ$ко£о §охросІаг$П'а Натіш' У Г.К Асіашсішк. У.М. ВпІ&аког, IV. Сгіппік УУ ІЬ; паик. ргаїч. У "ИкгМВІРП 
іш. іеопкіа Р0£0пІ0$0 ". -  ВоаІісІпШке, 2013. -  Уір. 17 (31). 3. 22-33.

10. Каїеппк О.М. Зисіющу май га регхректпі кас1гого§о і папкопщо іаЬеіресЬеппуа %аІиіі теїіапіїстіуі пікколо 
§о5роі1агхг\'а. -  МеЬапііакіуа іа еіеіяп/ікагчуа ніякого £0.їр0СІап'П’а У О.М. Каїеїпік, У.М. Ви1§акоу У У Міііпісіошсіїіу 
шіапсітіу паик. іЬ. -Л Іаіз. паик. Кепіг 'ТМЕЗО'’ КАЛІЇ 1/кгспїпі. ~ Оіегаїїа. 2013. — Уір. 97. Т.1. -3 . 24-36.

11. Каїеїпік О.М. ІетІегоЬнка шеііапіка і хисіиппіу егар гоі\ііки гіїсіпіпуапсщо мІ£охріпахІп'поЬисіиуаппуа 
О.М. Каїеїпік, УУ. Асіашсішк, У.М. Виї^аког У У Оаіега ”Ооіоз Цкгауіпі’', Л6 216 (5716), 16 ІШорасІа 2013 г.

Список літератури
1. Зубець М.В. Економічні аспекти реформування аграрно-промислового комплексу України У М.В. 

Зубець , М. Д. Безуглиїі -К .: Аграрна наука, 2010. -31с.
2. Сисолін ТІ.В. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструювання. проектування. 

Книга 1. Машини с)лярільництва/ П.В. Сисолін, В.М. Сало. В.М. Кропивний. - К :  Урожай, 2001. -282 с.
3. Безуглиїі М.Д. Сучасний стан реформування аграрно-промислового комплексу України У 

М Л Безуглиїі. М.В. Присяжнюк. -  К.: Аграрна наука. 2012. -  47 с.
4. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва У за рес). 

В.В. Адамчука, М.І. Грицишина. ~ К.: Аграрна наука. 2012. -416 с.
5. ІиекеггиЬеп: Егпгегесітік ітсі ВодетсЬип / РАТ-Вепсіие Лг. 567/УЕісІ^еттсЬе РотсЬіпщхатіаЬ/ііг 

А#гап\‘ігі5с1іа/і ипсіНапсіїесішік (РАТ), СН-8356 Тапікоп ТО -2001 3. 1 -19.
6. коїіег О. ЕпгЬІаігеп хїагг Кор/еп У І)г. ОІа/КоІІег /У ІискепііЬеп ..ТоигпаІ № 2 УУ КЬептсЬег 

ЬапсІ\\іішІісі/к-УегІа£ ОтЬН. -2010, 3. 14-15.
7. Мегкеь II. 50 <ІаІіге Ргосіакпоп.їгесіппк іт ІискеггііЬепЬаи іп І)ешсІіІапсІ У Іі. Мегкен УУ ІискепііЬе. -  

2001 У2 4. -3 . 214-217.
8. £л £ЄІп ит сіеп Кор/У ІискепііЬеп кіоипіаі АуЗ УУ ІіЬеіппсЬег ЬапіЬ\ігі$сІю/тх-Уег1а§ ОтЬН, - 2010, 3. 7 - 8.
9. Адамчук В.В. Перспективи розвитку і застосування у сільському господарстві сучасних 

високотехнологічних засобів. -  Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і 
технологій для сільського господарства України В.В. Адамчук, В.М, Булгаков, І.В, Грішник УУ 36. наук, 
праць. "УкрНДІПВТ їм. Леоніда Погорілого ". -  Дослідницьке. 2013. - Вин. 17 (31). С. 22-33.

10. Калетнік Г.М. Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі 
механізації сільського господарства. -- Механізація та електрифікація сільського господарства У 
Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков УУ Міжвідомчий тематичний наук. зо. -  Нац. наук, центр ‘ТМЕСГ" НАШ  
України. -  Глеваха, 2013. - Вип. 97. Т.1. -  С. 24-36.

11. Калетнік Г.М. Землеробська механіка і сучасний етап розвитку вітчизняного 
сільгоспмашинобудування У Г.М. Калетнік. В.В. Адамчук, В.М. Булгаков. УУ Газета “Голос України ", № 216 
О 716), 16 листопада 2013 р.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МЕХАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація: критично проаналізовано сучасний стан проектування, конструювання, 
випробування та виробництва в Україні сільськогосподарських машин, технічний рівень яких відповідав би 
рівню існуючих міжнародних стандартів. Відмічено, іцо г сучасних умовах, за відсутністю суттєвої 
державної підтримки наукових досліджень в галузі механізації сільського господарства, конструкторської 
справи та взагалі власного сільськогосподарського машинобудування країна потрапляє майже у повну 
залежність від закордонних виробників сільськогосподарської техніки. Однак, існуючий зараз науковий та 
інженерний потенціал країни спроможний вирішувати на сучасному рівні питання проектування і 
конструювання сільськогосподарських машин сучасного технічного рівня, за необхідної фінансової підтримки. 
Вкрай необхідно тепер сконцентрувати зусилля провідних вчених, конструкторів, випробувачів агроінженерндї 
галузі на вітчизняне технічне забезпечення головних комплексних проектів, які поставлені зараз в країни, таких 
як -  “Зерно України”, “Цукрові буряки України р\ 'Картопля України”, "Садівництво України”, ”Олійні
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культури”, “Овочі України” "Відроджене скотарство*9 тощо. Намічені інші кроки суттєвого покращення як 
наукового опрацювання майбутніх сільськогосподарських машин і їх робочих органів нового покоління, що 
будуть мати світовий технічний рівень, так і відродження розгалуженого, високоефективного 
сільськогосподарського машинобудування країни.

Ключові слова: проектування, конструювання, сільськогосподарська машина, випробування, 
виготовлення, наукові дослідження.

Аннотация: критически проанализировано современное состояние проектирования, 
конструирования, испитания и производства в У крайнє сельскохозяйственньіх машин, технический уровень 
которих отвечал бьі уровню существующих международних стандартові Отмечено, что в современних 
условиях, из-за отсутствия существенной государственной поддержки научних исследований в области 
механизации сельского хозяйства, конструкторского дела и вообще собственного сельскохозяйственного 
машиностроения страна попадает почти в полную зависимость от заграничних производителей 
сельскохозяйственной техники. Однако, существующий сейчас научньїй и инженерньїй потенциал страни 
способен реиіать на современном уровне вопроси проектирования и конструирования сельскохозяйственньіх 
машин современного технического уровня, при наличии необходимой финансовой поддержки, Крайнє 
необходимо теперь сконцентрировать усилие ведущих учених, конструкторов, испьітателей в 
агроинженерной области на отечественное техническое обеспечение главньос комплексних проектов, 
которие поставлени сейчас у  страни, таких как — “Зерно Украини ”г “Сахарная свекла Украини 
“Картофель Украини”, “Садоводство Украини ”, “Масляние культури”, “Овощи Украини”, “Возрожденное 
животноводствоп и т.п.. Намечени другие шаги существенного улучшения как научной обработки будущих 
сельскохозяйственньіх машин и их рабочих органов нового поколения, которие будут иметь мировой 
технический уровень, так и возрождение разветвленного', високозффективного сельскохозяйственного 
машиностроения страни,

Ключевьіе слова: проектирование, конструирование, сельскохазяйственная машина, испитание, 
изготовление, научние исследования.

ОСНОВНЬІЕ ВОПРОСЬІРАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УКРАИНЕ
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