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- удосконалення системи поширення науково-технічної та  ділової 

інформації, впровадження інновацій в аграрному секторі;

- удосконалення системи комунікацій між учасниками ринків на основі 

сучасних засобів телекомунікацій, комп’ю терної та оргтехніки, сучасних 

інформаційних технологій;

- реорганізація системи впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу і системи підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів із залученням 

спеціалістів аграрної науки та освіти і наближенням їх до 

сільськогосподарських товаровиробників.

Здійснення зазначених заходів має супроводжуватись створенням 

спеціальних служб на державному та регіональному рівнях управління 

аграрним сектором, в аграрній освіті та  науці.

Інноваційний розвиток матеріально-технічної бази аграрного сектора є 

невід’ємною складовою  інноваційної політики в АПВ.

Головною  ланкою  інноваційного провайдингу в сільському господарстві 

повинні стати Ц ентри наукового забезпечення АІТВ, створені на базі наукових і 

освітніх установ. В таких центрах будуть проходити апробацію технології 

виробництва сільськогосподарської продукції. Для їх  технічного забезпечення 

за державного сприяння будуть формуватись раціональні комплекси машин, 

адаптовані до регіональних умов виробництва та вимог новітніх технологій. 

Апробація технологій та технологічних комплексів машин здійснюється за 

комплексними програмами, у виконанні яких приймають участь науковці.

Поширю вачами інновацій будуть виступати висококваліфіковані фахівці, які 

спеціалізуються на наданні конкретних консалтингових послуг з 

агрозоотехнологій, комплектування та ефективного використання матеріально- 

технічної бази, її  сервісного забезпечення, фінансової, управлінської та  інших 

видів діяльності.
З цією метою  в регіонах формуються дорадчі служби та відновлюється 

робота системи підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу 

аграрних підприємств та працівників масових професій.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В 

АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Ш иговський B.C., Твердохліб І.В.

За умовами праці сільськогосподарське виробництво суттєво відрізняється 

від промисловості. Основною  його особливістю є залежність від природного 

середовища, сезонність та  терміновість робіт, що обумовлю є напруженість 

робіт в окремі періоди року.

Сільськогосподарські роботи виконуються в полі, на фермі, в ремонтній 

майстерні в усі періоди року під впливом змінних метеорологічних факторів.

Для сільськогосподарського виробництва характерною  є  часта зміна виду 

робіт, робочих машин і обладнання, умов роботи, що виконуються одним і тим 

5ке оператором, що вимагає зміни стереотипу мислення, ш видкого переходу від 

одного до  іншого, що підвищує втомлюваність і є  однією з головних причин 

авматизму.

Умови праці механізаторів в кабінах найбільш пош ирених в Україні

акторів і комбайнів вітчизняного , російського та білоруського виробництва

[не відповідають встановленим санітарним нормам. Ш ум в кабіні колісних

акторів перевищує допустимий рівень на 6 ...8  дБ  , а  гусеничних -  на 10...11

% вміст пилу в зоні дихання перевищує нормативний рівень в 10... 13 разів, а  1
'а  збиранні урожаю зернових -  в 16 ...22  разів. Н егативно на стан здоров’я
1

еханізаторів впливають вібрація, температура повітря та  інші фактори, рівні 

ких не відповідаю ть санітарним нормам.

Суттєві недоліки присутні конструкціям захисних гальмівних систем та 
І •

городжень небезпечних місць машин: карданних валів, ланцю гових та 

асових передач, інших вузлів обертання.

Н айбільш  частими причинами травматизму є відмови блокування запуску 

игуна, гальмівних систем, муфти зчеплення, коробки переміни передач,
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незадовільна оглядовість, висока трудомісткість технічного та технологічного 

обслуговування, понаднормативна тривалість робочого дня та інші людські та 

технічні фактори. В зв’язку з цим потрібно значну увагу приділити 

відповідності нової техніки, її  функціональних, експлуатаційних, 

технологічних, ергономічних та естетичних характеристик міжнародним 

стандартам з безпеки праці.

З цією метою в конструкціях вітчизняної сільськогосподарської техніки 

потрібно використати зарубіжний досвід та надбання вітчизняної ергономіки, 

гігієни та естетики в розробленні та уніфікації засобів, що підвищують 

ергономічність умов праці. В конструкціях тракторів і самохідних машин 

потрібно використати уніфіковані комфортабельні кабіни, переглянути 

розташування кабіни, двигуна та механізмів, які генерують шкідливі фактори. В 

конструкції кабіни потрібно використати уніфіковані очищувачі і охолоджувачі 

повітря, опалю вально-вентиляційні блоки, теплоізолюю чі та шумо-, 

віброзахисні матеріали, гумотехнічні вироби для герметизації кабін.

Для підвищення рівня ергономічності та  безпеки обслуговую чого персоналу 

потрібно розробити уніфіковані технічні засоби для обслуговування і ремонту 

машин, агрегатування, сучасні органи керування роботою  машин, 

автоматичного контролю за роботою  мобільних машинно-тракторних агрегатів 

та  стаціонарних машин, засоби захисту людей від ураження електричним 

струмом.

Для захисту людей , що працюють на машинах без кабін та на допоміжних 

роботах, особливо на роботах з токсичними матеріалами, необхідно розробити і 

організувати виробництво нового покоління індивідуальних засобів захисту.

А ктуальним є питання моніторингу травматизму і використання його 

результатів для підготовки обгрунтованих рішень щодо усунення причин 

травматизму.

П рактичне вирішення цих питань із урахуванням можливостей людини 

сприятиме досягненню  о сн о вн о ї мети економіки -  підвищення еф ективності

праці при збереженні здоров’я людини.
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