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тової та вітчизняної сільськогосподарської техніки.  

 

Ключові слова – техніка, рослинництво, технології, економічна ефе-

ктивність. 

 

Постановка проблеми. Провідними елементами сільськогосподарського 

виробництва є технічні засоби (техніка), оскільки їх вдосконалення і застосу-

вання грають вирішальну роль в збільшенні виробництва і зростанні продук-

тивності праці. Сучасний етап розвитку сільського господарства характери-

зується все більшою концентрацією, спеціалізацією і агропромисловою інте-

грацією виробництва [1,2]. Цей процес висуває нові вимоги до складу техні-

чних засобів, їх характеристик і обумовлює зміни в сільськогосподарській 

технології, що зв'язує в єдиний виробничий процес операції по виробництву і 

переробці основних видів продукції [3,4].      

 Аналіз останніх досліджень. Розвиток агропромислового комплексу 

України безпосередньо залежить від стану технічного оснащення технологі-

чних процесів виробництва сільськогосподарської продукції. Сьогодні на ри-

нку України сільськогосподарську техніку пропонують більше 100 вітчизня-

них виробників та практично всі провідні західноєвропейські фірми. Аналіз 

ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки свідчить про значні переко-

си в її виробництві. Сьогодні техніку одного функціонального призначення 

пропонують понад 40 підприємств. Кожне з них виготовляє її на своїй еле-

ментній базі за недосконалою технологією, використовуючи низькоякісні ма-

теріали. В результаті цього надійність техніки і зносостійкість її робочих ор-

ганів в 3 і більше разів нижча, ніж у зарубіжних аналогів [5].  

Формулювання цілей статті. Проаналізувати основні тенденції розвит-

ку світової та вітчизняної сільськогосподарської техніки.  

Основна частина. Найважливішою тенденцією в розвитку сільськогос-

подарської техніки стає створення машин, що дозволяють здійснювати прин-

ципово нові технології і завдяки цьому не тільки підвищувати продуктив-

ність праці, але і створити найсприятливіші умови для розвитку рослин, під-

вищення врожайності сільськогосподарських культур, скорочення втрат про-

дукції при прибиранні і в післяжнивний період, забезпечення екологічної 

безпеки і безпечних умов праці. Досягнення технічного прогресу в області 



сільськогосподарського машинобудування, продемонстровані на міжнарод-

них виставках сільськогосподарської техніки останніми роками, в першу чер-

гу спрямовані на наступне (рис.1). 

 
 

Рис.1. Напрями розвитку технічного прогресу в області сільськогос-

подарського машинобудування 

 

Підвищення продуктивності і скорочення витрат в сільськогосподарсь-

кому виробництві за рахунок: впровадження інтенсивних технологій;  широ-

кого впровадження багатофункціональних машин (що виконують одночасно 

до дев'яти операцій); збільшення ширини захвату машин і знарядь (плуги — 

до 17 корпусів, обприскувачі — до 45 м, машини для внесення мінеральних 
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добрив — до 36…40 м, жниварки зернові — до 12 м, бурякокомбайни — 9 

рядків і ін.); підвищення вантажопідйомності (машини для внесення органіки 

до 24 т, причепи — 30 т і більше);  збільшення місткості бункерів (у буряко-

комбайнів — до 40 м3, зернокомбайнів — до 12 м3 і ін.); зростання робочих і 

транспортних швидкостей (до 50…60 км/год.); застосування нових робочих 

органів (нові МСУ і ін.); широкого застосування електроніки; зростання по-

тужностей двигунів: у тракторів – до 441 кВт, зернокомбайнів – 431, кормоз-

биральних комбайнів — до 735 кВт.    

Впроваджуються обчислювальна техніка, системи автоматизованого 

проектування і управління технологічними процесами і виробництвом, а та-

кож системи управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів 

ІСО серії 9000, що визначають комплекс заходів, які повинні бути здійснені 

для випуску якісної продукції. Це дозволило підвищити надійність і довгові-

чність машин і понизити трудомісткість технічного обслуговування. Ресурси 

роботи двигунів досягли 10…15 тис. мото-год, напрацювання на відмову у 

тракторів – більше 1000 мото-год, у зернозбиральних комбайнів – більше 

100…150 мото-год (іноді і весь сезон).      

Висновок.  

Аналіз тенденцій розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки 

свідчить про надто повільну зміну її технічного рівня та показників якості. 

Для забезпечення випуску конкурентоспроможної сільськогосподарської те-

хніки необхідно підвищувати її якісні показники за рахунок побудови конс-

трукцій за модульним принципом з використанням уніфікованої елементної 

бази, застосування прогресивних конструктивних матеріалів, збільшення на-

працювань на відмову у кілька разів. Однією з найважливіших і, одночасно, 

найскладніших задач теорії і практики сільськогосподарського машинобуду-

вання є підвищення надійності техніки.  
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