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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

 

Болтянський О.В., к.т.н., Болтянська Н.І., к.т.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua 

 

Провідними елементами сільськогосподарського виробництва є 

технічні засоби (техніка), оскільки їх вдосконалення і застосування грають 

вирішальну роль в збільшенні виробництва і зростанні продуктивності 

праці. Сучасний етап розвитку сільського господарства характеризується 

все більшою концентрацією, спеціалізацією і агропромисловою 

інтеграцією виробництва 1, 2. Цей процес висуває нові вимоги до складу 

технічних 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 - 6.  

Розвиток агропромислового комплексу України безпосередньо 

залежить від стану технічного оснащення технологічних процесів 

виробництва сільськогосподарської продукції 7. Сьогодні на ринку 

України сільськогосподарську техніку пропонують більше 100 вітчизняних 

виробників та практично всі провідні західноєвропейські фірми. Аналіз 

ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки свідчить про значні 

перекоси в її виробництві: техніку одного функціонального призначення 
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пропонують понад 40 підприємств. Кожне з них виготовляє її на своїй 

елементній базі за недосконалою технологією, використовуючи 

низькоякісні матеріали. В результаті цього надійність техніки і 

зносостійкість її робочих органів в 3 і більше разів нижча, ніж у 

зарубіжних аналогів. Зменшення обсягів продаж сільськогосподарської 

техніки стало однією із причин втрати кваліфікованих машинобудівників, 

а відтак знизилась якість та конкурентоспроможність вітчизняної техніки 

1 - 3  

Найважливішою тенденцією в розвитку сільськогосподарської техніки 

стає створення машин, що дозволяють здійснювати принципово нові 

технології і завдяки цьому не тільки підвищувати продуктивність праці, але 

і створити найсприятливіші умови для розвитку рослин, підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур, скорочення втрат продукції 

при прибиранні і в післяжнивний період, забезпечення екологічної безпеки 

і безпечних умов праці.  

Аналіз науково-технічної інформації виявив основні тенденції 

розвитку агротехнологій і сільськогосподарської техніки з метою 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 

1. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського 

виробництва за рахунок впровадження нових прогресивних 

високоефективних ресурсозберігаючих, ґрунтозахисних, високоточних 

технологій.  

2. Підвищення продуктивності і скорочення витрат в 

сільськогосподарському виробництві.  

3. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської 

техніки, що дозволяють значно підвищити продуктивність праці в 

сільськогосподарському машинобудуванні і забезпечити високий технічний 

рівень і якість машин, що випускаються.  

4. Скорочення до мінімуму втрат насіння в 1,5…2 рази (точна сівба), 

пестицидів - в 2 рази (ультрамалооб’ємне обприскування), нафтопродуктів 

– до 2,5 разів на 1 га, мінеральних добрив — на 20…25 % (нерівномірність 

5 %), матеріаломісткості, втрат при прибиранні зернових – до 1 %.  

5. Забезпечення екологічної безпеки.  

6. Створення комфортних і безпечних умов праці: вдосконалення 

кабін, органів управління і контролю режимами роботи, поліпшення тепло- 

і шумоізоляції, оглядовості і зниження вібрації в зоні оператора, 

дотримання вимог ергономіки.  
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7. Активне використання електроніки, гідравліки, комп'ютерів, 

мікропроцесорів.  

8. Застосування альтернативних джерел енергії. 

За останні роки в сільському господарстві відбулися кількісні і якісні 

зміни у виробництві, придбанні і оснащенні підприємств сільського 

господарства технічними засобами.  
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