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systems in plantgrowing. 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку сільського господарства актуальним є 

оцінка ефективності систем землеробства . Оскільки наука і практика пропонує 

до впровадження значну кількість технологій, важливим є обрання з них такої, 

що відповідатиме вимогам та можливостям усіх форм господарств. При цьому 

оцінка ефективності впровадження нових технологій є найважливішим видом 

управлінської діяльності в сільськогосподарських підприємствах, особливо в 

нестабільних економічних умовах і різких коливань погоди та змін клімату. 



Характерно, що за останні роки у суспільстві відбулись еволюційні зміни, 

зокрема, поглядів на методи і показники економічної оцінки нової техніки і 

технологій систем землеробства. Критерій оцінки зазнавав значних змін від 

натуральних показників до економічних. 

Вивченням економічної ефективності технологій вирощування займаються 

як іноземні, так і вітчизняні науковці. Так, запропонована система показників 

аналізу організаційно-технічного рівня виробництва сільськогосподарської 

продукції, що дозволяє здійснити економічну оцінку прийнятих технологічних і 

технічних рішень. Аналізуються існуючі методи і критерії оцінки ефективності 

функціонування виробничих процесів у рослинництві, у тому числі економічну 

ефективність використання техніки і складових систем обробітку грунту, 

добрив і захисту рослин. Першочерговим є аналіз інноваційної діяльності в 

сільському господарстві із визначенням технологічної ефективності, а також 

виділення і визначення рівня управління. 

Заслуговує на увагу аналіз шляхів вирішення комплексу проблем із 

поєднанням економічної та енергетичної оцінки технологій у сільському 

господарстві. 

Вказується, що проблема полягає у тому, що кожне з господарств, як і 

Україна в цілому, має ряд проблем, серед яких найважливішими, крім 

збитковості виробництва, є погіршення родючості ґрунтів і величезні витрати 

ресурсів та енергії при вирощуванні сільськогосподарських культур. Саме тому 

поширюється впровадження ґрунтозахисних і ресурсоощадних технологій. У 

зв’язку із цим оцінка ефективності застосування технології повинна не лише 

сконцентровуватися на економічному ефекті, а й обов’язково включати 

екологічну та енергетичну складові, зокрема, їх моделювання в часі і просторі. 

Так, для оцінки економічної ефективності діяльності аграрних підприємств 

використовують показники ефективності використання авансованого капіталу, 

собівартості продукції і продуктивності праці, фондовіддачі виробничих 

фондів, рентабельності. Про досягнуту соціальну ефективність свідчать такі 

показники, як питома вага прибутку, направленого на соціальні заходи, в 



загальній масі чистого прибутку; величина цього прибутку з розрахунку на 

одного середньооблікового працівника підприємства. 

Для оцінки економічної ефективності інтенсивних технологій 

використовуються такі показники: приріст врожайності, ц; вартість додаткового 

урожаю з 1 га, грн.; додаткові матеріально-грошові витрати на прибавку 

врожаю на 1 га; окупність додаткових витрат, грн.; зростання продуктивності 

праці, %; рівень рентабельності, %; річний економічний ефект в розрахунку на 

1 га, грн. 

Економічна оцінка інтенсивних технологій визначається на основі даних 

про фактичні витрати на виконання робіт, одержану урожайність і якість 

продукції. При впровадженні інтенсивної технології лише на частині площі, 

результати виробництва порівнюють з результатами, одержаними за звичайної 

(базової) технології, що застосовувалась на іншій частині площі. У випадку, 

коли культуру за інтенсивною технологією вирощують в підприємстві на всій 

площі, то для порівняння доцільно використовувати середні дані за попередні 3 

– 5 років при застосуванні базової технології. 

Окупність додаткових витрат при вирощуванні культур за інтенсивною 

технологією визначають за формулою: 

Одв = (Віт-Вбт) / (Зіт-Збт), 

Де Одв – окупність додаткових витрат, грн.; 

Віт, Вбт –вартість валової продукції відповідно за інтенсивної і базової 

технологій, грн.; 

Зіт, Збт – сумарні витрати на вирощування культури відповідно за 

інтенсивної і базової технологій, грн. 

Річний економічний ефект від впровадження інтенсивної технології 

визначають за формулою: 

Ер = (Віт – Вбт) – (Зіт – Збт), 

де Ер – річний економічний ефект від впровадження інтенсивної 

технології, грн./га. 



Впровадження інтенсивних технологій потребує збільшення виробничих 

витрат на 1 га посіву до 1,5 і більше разів. Але це не завжди забезпечує 

відповідний ріст врожаю, що спричиняє зростання собівартості одиниці 

продукції і зниження рівня рентабельності виробництва. До негативних 

наслідків впровадження високовитратних інтенсивних технологій слід віднести 

небезпеку забруднення довкілля, порушення екологічної рівноваги внаслідок 

інтенсивного використання пестицидів та великих доз мінеральних добрив. 

Тому науково-дослідними установами розроблені і досліджуються різні моделі 

інтенсивних технології (альтернативна, ресурсозберігаюча, ресурсозберігаюча 

біологізована тощо), які направлені на реалізацію біологічного потенціалу 

продуктивності культур, формування агротехнічної моделі вирощування 

культур на основі раціонального використання матеріально-технічних ресурсів, 

в тому числі засобів хімічного захисту рослин і мінеральних добрив, 

впровадження прогресивних форм організації виробництва і праці. 

Економічну оцінку інтенсивних технологій доповнюють результати 

енергетичної ефективності. Результати енергетичного аналізу дають 

можливість оцінити і порівняти традиційні і нові технології, їх перспективність 

з точки зору рівня енергозбереження. Показником енергетичної оцінки 

технологій вирощування сільськогосподарських культур є коефіцієнт 

енергетичної ефективності (Кее), який обчислюється як відношення кількості 

енергії, що міститься у вирощеній продукції, до кількості енергії, витраченої на 

отримання цієї продукції: 

Кее = Еп / Ев , 

Де Еп – вміст енергії в продукції, дж (кал); Ев– енергетичні витрати на 

одержання певного виду продукції, дж (кал). 

При ефективній технології одержаний коефіцієнт по основній продукції 

має перевищувати 1,0. Для розрахунку загальної енергії, витраченої на 

виробництво тієї чи іншої сільськогосподарської продукції, користуються 

відповідними енергетичними еквівалентами сукупної енергії на основні та 

оборотні засоби виробництва, трудові ресурси, готову продукцію. 



Особливого значення набуває моніторинг комплексу шкідливих організмів 

на посівах озимої пшениці. Доцільно відмітити, що серед озимих культур, які 

вирощуються в Україні, велике продовольче і кормове значення має озима 

пшениця. Основне призначення озимої пшениці – забезпечення людей хлібом і 

хлібобулочними виробами. Цінність пшеничного хліба визначається 

сприятливим хімічним складом зерна. Серед зернових культур пшеничне зерно 

найбагатше на білки. 

Озима пшениця – це однорічна рослина, вегетаційний період якої триває 

протягом майже двох років. Найбільше поширення у виробництві мають два 

види пшениці тверда і м’яка. Озима пшениця, яку вирощують за сучасною 

інтенсивною технологією, є добрим попередником для інших культур 

сівозміни, і в цьому полягає її агротехнічне значення. 

В Україні вирощується понад 90 сортів озимої м’якої і твердої пшениці, 

серед них Іванівська остиста, Альбатрос Одеський, Безостий 1, Донецька 46 та 

48, Обрій, Айсберг Одеський, Дніпряна, Мрія, Баруста та ін. 

В сучасних формах землекористування нагальним є оцінка історії кожного 

поля і аналіз систем землеробства в часі і просторі. Першочерговим є 

визначення ролі і значення сівозміни у формуванні структур шкідливих і 

корисних організмів агроценозів. Озиму пшеницю в сівозміні висівають після 

кращих попередників: зайнятого пару, озимих на зелений корм, гороху, 

еспарцету, конюшини, кукурудзи на силос та ін. 

Вказується також, що сівбу озимої пшениці розпочинають, коли 

середньодобова температура становить +15…+17°С. Експериментальним 

шляхом встановлено оптимальні строки сівби озимої пшениці: для 

лівобережних районів Степу – 15-20 вересня; центральних районів Лісостепу – 

10-25 вересня; Полісся – 25 серпня – 10 вересня; півдня Степу – 25 вересня – 3 

жовтня. Важливим заходом підвищення врожайності озимої пшениці є 

внесення органічних і мінеральних добрив, зокрема, рідких форм. 

Структура сучасної собівартості вирощування озимої пшениці наведена у 

таблиці 1. 



При цьому прогресивні технології основані на управлінні процесом 

формування врожаю, який забезпечує скорочення розриву між потенційною і 

реальною продуктивністю сільськогосподарських культур. Сутність їх полягає 

в оптимізації факторів урожайності протягом усього періоду вегетації рослин. 

Якщо при традиційній технології матеріально-технічні ресурси забезпечуються 

виходячи із можливостей, які є в даному конкретному підприємстві, то при 

інтенсивній технології – із потреби в них для одержання запрограмованого 

рівня врожаю з меншими витратами на одиницю продукції. 

Таким чином, сучасна ресурсоощадна інтенсивна технологія – це комплекс 

агротехнічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур, 

технологічних засобів і операцій, які направлені на максимально повне 

використання біологічного потенціалу продуктивності культур (їх сортів і 

гібридів) за рахунок підвищення ефективності використання природних і 

антропогенних його факторів при мінімізації трудових і матеріальних ресурсів. 

Таблиця 1. 

Структура собівартості вирощування пшениці озимої в Лісостепу 

України 

№ 

п/п 

Показник Структура витрат, % 

Загальноприйняті 

технології 

Ресурсоощадні 

технології 

1 Затрати праці, людино-год. 6,3 4,0 

2 Заробітна плата (основна, 

додаткова) з нарахуваннями, 

грн.. 

12,5 18,6 

3 Насіння, % 4,5 4,5 

4 Органічні добрива, % 3,0 3,0 

5 Мінеральні добрива, % 17,0 17,0 

6 Засоби захисту рослин, % 21,0 25,0 

7 Паливно-мастильні матеріали, % 28,0 16,4 



8 Амортизаційні відрахування 4,2 1,5 

9 Ремонт основних засобів 9,3 6,4 

10 Плата за оренду земельних 

ділянок 
8,0 

8,0 

11 Інші матеріальні витрати 0,2 13,6 

12 Страхові платежі 2,5 2,5 

13 Загальновиробничі витрати 2,3 2,1 

14 Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 
100,00 

100 

 

Сучасні технології передбачають: 

• науковий супровід із комплексною оцінкою історією кожного поля 

• розміщення посівів в науково обґрунтованих сівозмінах після кращих 

попередників; 

• використання високоврожайних сортів і гібридів інтенсивного типу; 

• внесення норм добрив, розрахованих на запрограмований урожай та 

оптимізацію живлення в процесі вегетації через систему роздрібненого 

внесення добрив у періоди їх потреби; 

• застосування сумішей засобів захисту посівів від бур’янів, шкідників і 

хвороб; 

• своєчасне і якісне виконання всіх технологічних операцій на основі 

комплексної механізації виробництва та наукової організації праці; 

• забезпечення захисту ґрунтів від ерозії і втрати родючості та збереження 

довкілля. 

Висновок. При впровадженні сучасних технологій важливо розробити 

комплекс організаційно-економічних заходів, які направлені на раціональне 

використання робочого часу працівників, системи машин та інших ресурсів. 

Обґрунтовану віддачу трудових і матеріально-технічних засобів прогресивні 

технології забезпечують лише при додержанні комплексу науково 

підтверджених заходів. Недотримання їх супроводжується не лише зниженням 



урожайності сільськогосподарських культур, а й зменшенням рівня окупності 

витрат, а також ефективності ведення рослинництва в регіоні досліджень. 

Таким чином, враховуючи важливість інноваційного розвитку сільського 

господарства, слід підкреслити необхідність визначення ефективності 

впровадження інноваційних розробок у сільському господарстві. При цьому 

доречно було б використовувати систему показників з технологічної, 

економічної, соціальної та екологічної видів ефективності. Технологічна 

ефективність характеризується комплексом натуральних і вартісних показників, 

що відображають ступінь використання земельних, трудових, матеріальних 

ресурсів у процесі виробництва продукції, а також приріст ефективності 

елементів систем землеробства. До них належать такі показники: приріст 

урожайності сільськогосподарських культур; зниження енергоємності 

виробництва продукції сучасного рослинництва в Україні. 
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