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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У постіндустріальному суспільстві досягнен�

ня конкурентних переваг українськими підприє�
мствами як на вітчизняному, так і на зарубіжно�
му ринках можливе лише за умови ефективного
використання інноваційних ресурсів, економіки
знань, впровадження сучасних наукомістких тех�
нологій, розробки якісно нової продукції, засто�
сування новітніх технологій. Ці обставини вима�
гають створення науково обгрунтованих методик
оцінки, формування, розвитку та ефективності
використання інноваційного потенціалу. Перс�
пектива інтеграції України до Європейського Со�
юзу зумовлює необхідність впровадження в прак�
тику вітчизняних підприємств як досвіду розви�
нених країн з більш ефективного використання в
процесах виробництва інноваційних ресурсів, так
і розробки власного методологічного та методи�
ко�практичного інструментарію, що неможливе
без оцінки ряду синергічних ефектів від застосо�
ваних вже на практиці інноваційних агротехно�
логій та технічних засобів у рослинництві.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Питання аналізу, формування та використан�
ня інноваційного потенціалу підприємств та
організацій досліджувалися у роботах вітчиз�
няних та зарубіжних науковців, зокрема: І. Ансоф�
фа, П. Друкера, М. Портера, Б. Санто, Й. Шум�
петера, В. Александрової, О. Алимова, Є. Галуш�
ко, А. Гальчинського, В. Геєця, Н. Гончарової,
А. Гриньова, В. Гриньової, О.Дьоміна, Г. Добро�
ва, Г. Жица, П. Завліна, С. Ільєнкової, Л. Нейко�
вої, І. Отенко, П. Перерви, В. Соловйова, А. Тро�
філової, Р. Фатхутдінова, О. Шкільова, А. Яков�
лєва та ін.
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ДИНАМІКА РЯДУ СИНЕРГІЧНИХ ЕФЕКТІВ
ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
АГРОТЕХНОЛОГІЙ У РОСЛИННИЦТВІ

В. В. Іванишин,
к. е. н., доцент, Генеральний директор Аграрного фонду

Розглянуто застосування інноваційних технологій у рослинництві через оновлення технічних
засобів виробництва та їх синергічний вплив на ефективність результатів діяльності аграрних
підприємств.

Considered the application of innovative technologies in crop production through the technical upgrade
production facilities and their synergistic effect on the efficiency performance of agricultural enterprises.

Сучасний період розвитку України характери�
зується необхідністю проведення модернізації
національної економіки на засадах переходу до
інноваційно�інвестиційної моделі. Це вимагає гли�
бокого осмислення сутності перехідних процесів,
узагальнення досвіду інших країн і регіонів світу,
розробки методичного інструментарію, адаптова�
ного для потреб аналізу ситуації саме в Україні.
Важливе значення у процесах трансформації на�
лежить науковому потенціалу країни, який
відіграє активну роль у процесах генерування но�
вого знання та нововведень. У той же час і сам на�
уковий потенціал зазнає істотних змін під бага�
тоаспектним впливом соціально�економічних та
технологічних перетворень.

Незважаючи на вплив кризових явищ та політич�
ної нестабільності в країні, економіка України по�
ступово зростає і якісно змінюється, але самі темпи
та напрями цих змін не можуть не викликати зане�
покоєння: сектори із низьким ступенем вирощуван�
ня сільськогосподарської продукції продовжують
домінувати і надалі. У той же час у сучасному світі
досвід успішного розвитку пов'язаний, в першу чер�
гу, із проведенням активної інноваційної політики,
стимулюванням наукових досліджень і розробок
(НДДКР), зростанням частки високотехнологічної
продукції та послуг у ВВП. Це викликає необхідність
формування наукового потенціалу із відповідним
набором якостей, що відповідають цілям розбудо�
ви економіки інноваційного типу.

Саме тому проблеми адекватної оцінки рівня
розвитку науково�технологічних факторів на
інноваційний розвиток економіки та досліджен�
ня динаміки ряду синергічних ефектів від засто�
сування новітніх технологічних засобів набувають
все більшої актуальності та необхідності подаль�
шого теоретико�прикладної їх систематизації.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є аналіз та оцінка

умов застосування інноваційних технологій в рос�
линництві через оновлення технічних засобів ви�
робництва та дослідження їх синергічного впли�
ву на ефективність результатів діяльності аграр�
них підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання порівняння основних параметрів

розвитку технологічного потенціалу в Україні на�
буває особливої актуальності. Застосування су�
часних інноваційних агротехнологій передбачає
застосування комплексу інноваційних енергоза�
собів та агрегатів. Відповідно змінюється весь
інструментарій моніторингу таких інновацій.
Адже тепер із застосуванням новітніх технологі�
чних засобів та інформатизації сільськогоспо�
дарські підприємства мають можливість отрима�
ти більш ширшу та повну інформацію із резуль�
татів застосування тієї чи іншої агротехнології.
Це сприяє більш жорсткій технологічній дис�
ципліні. Своєчасне виконання всіх технологічних
операцій, як правило, сприяє підвищенню уро�
жайності, зменшенню прямих втрат вирощеної
продукції, покращенню її якості. Слід зазначити,
що для дослідження ряду синергічних ефектів від
застосування інноваційних технологічних засобів
слід застосовувати лише науково�обгрунтовані,
адекватні новим агротехнологічним умовам тех�
нологічні карти та методи. Такі технологічні кар�
ти формують комплексну економічну інформацію
для розробки новітніх систем прогнозування та
планування з урахуванням мінливості екзогенних
та ендогенних факторів впливу на виробництво
сільськогосподарської продукції.

Для дослідження впливу на економічну ефек�
тивність виробництва сільськогосподарської про�
дукції нових технологій нами обрано два різні
підходи до вирощування одного виду рослинниць�
кої продукції за одних і тих самих кліматичних
умов, а саме, пшениці озимої в зоні лісостепу.
Проте, будь�яку сільськогосподарську роботу
можна виконувати різними взаємозамінними ма�
шинами та агрегатами. Наприклад, для посіву зер�
нових культур сьогодні використовують більш ніж
40 марок сівалок. Для комплектації агрегатів з
цими сівалками використовують до трьох десятків
марок тракторів. У результаті загальна кількість
посівних агрегатів, що працюють на полях Украї�
ни, налічує більш ніж 200 варіантів. Можна зро�
бити висновок, що кожен із порівнюваних взає�
мозалежних агрегатів має свої переваги та недо�
ліки, які суттєво впливають на агротехнологічний
процес та собівартість продукції. Слід зазначити,
що техніко�економічні показники будь�якого аг�
регату не є постійними. Виробнича потужність,
витрати палива та собівартість одинці виконаної
роботи залежать від умов, у яких працює агрегат.

З метою виявлення впливу техніко�технологі�
чних засобів на інноваційний, синергічний розви�

ток виробництва нами здійснено порівняльний
аналіз виконання технологічних операцій на од�
ному із циклів сільськогосподарських робіт, а саме
підготовка грунту, внесення добрив і посів за тра�
диційною і інноваційною технологіями, відповід�
но до наведених даних у табл. 1.

Слід зазначити, що при розрахунку собівар�
тості одиниці механізованих робіт, як правило,
виходять із норми річного виробітку сільськогос�
подарських машин [1—5]. Ми вважаємо, що за
таких розрахунків важливим є урахування реаль�
ного річного виробітку агрегатів у кожному кон�
кретному господарстві. Саме тому для підвищен�
ня ефективності виробництва продукції галузей
рослинництва важливе значення має раціональ�
на організація виробничих процесів при вирощу�
ванні сільськогосподарських культур.

Наведені порівняння лише одного циклу робіт
— посівного: підготовка грунту, внесення добрив
і посів показали, що за традиційної технології
названі операції виконуються окремими агрега�
тами і працівниками. За таких умов витрати на 1
га: пального — 17,47 кг та витрати праці — 0,34
люд.�год та 138,16 люд.�год. на весь обсяг робіт,
при середній продуктивності праці — 5,38 га на
годину та середній оплаті праці за 1 люд.�год. —
5,26 гривень. Слід зазначити, що даний цикл робіт
за традиційною технологією передбачає усього
400 га площі, що обробляється.

За умов застосування комплексного підходу
до аналогічного циклу робіт, але із застосуванням
інноваційної технології, сучасного техніко�техно�
логічного оснащення (Трактори JD 9520, ХТЗ�162,
JD 9520, MF8480, МТЗ�82) та збільшенні площі до
650 га маємо наступні витрати на 1 га: пального
— 27,0 кг/га, витрати праці — 0,10 люд.�год. та
70,4 люд.�год. при вартості 1 люд.�год. �7,53 гри�
вень. Оплата праці тарифікується за більш вищи�
ми розцінками на даному підприємстві, адже
складність механізованих робіт на сучасних
сільськогосподарських агрегатах підвищена та
потребує спеціальної підготовки механізаторів,
але й за таких умов виробництво на базі нових аг�
ротехнологій та техніко�технологічних засобів є
вигідним.

Окрім названих показників, слід враховувати
зменшення щільності грунту, яка досягається
зменшенням кількості проходів одним багато�
функціональним агрегатом, на відміну від декіль�
кох проходів по одому і тому ж шляху різними аг�
регатами спрямованими на досягнення аналогіч�
ного результату. При цьому значно скорочують�
ся строки робіт, підвищується загальна продук�
тивність виконання одних і тих самих операцій,
зменшується вплив погодних умов на один і той
самий цикл робіт, що в кінцевому результаті при�
зводить до підвищення рівня врожайності, змен�
шенні поточних витрат, відповідного зниження
собівартості продукції та підвищення її конкурен�
тоздатності не лише за рахунок ціни, а й за які�
стю та строками поставки на ринок.
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До раціональної
організації вироб�
ничих процесів у
рільництві висува�
ються агротехнічні і
організаційно�еко�
номічні вимоги. Аг�
ротехнічні вимоги
направлені на забез�
печення якісного
виконання кожного
робочого процесу.
Організаційно�еко�
номічні вимоги по�
лягають в тому, що
виконання агротех�
нічних вимог повин�
но поєднуватися з
раціональним вико�
ристанням трудо�
вих ресурсів і ма�
шин.

Безпосередньо�
му виконанню ви�
робничих процесів
передують проекту�
вання технологіч�
них процесів і пла�
нування виробницт�
ва продукції ріль�
ництва, результати
яких відображені в
організаційно�тех�
нологічних та тех�
нологічних картах.
У процесі проекту�
вання технологіч�
них процесів здійс�
нюється підбір сис�
теми машин і вибір
технологічних схем
виконання робочих процесів, визначається
кількість робочих місць та їх організація, розроб�
ляються раціональні способи і прийоми виконан�
ня робіт тощо.

Для визначення ролі технології та оснаще�
ності технологічними засобами в еволюції
сільського господарства розглянемо три можливі
рівні мінливості технологій (рис. 1). Верхній
графік стосується стабільної технології, яка в ос�
новному залишається незмінною впродовж усьо�
го життєвого циклу попиту. На ділянці приско�
реного зростання П1 продукція, що її пропону�
ють різні конкуренти, залишається в основному
незмінною. Конкуренція відбувається за лінією
якості виробів і ціни.

Другий графік ілюструє поняття "плодотвор�
на технологія". Основна технологія зберігається
тривалий період, але на її основі розробляється
покоління продукції з кращими показниками і
ширшим діапазоном застосування, яка змінює

одна одну. Це стосується таких галузей, як сучас�
на обчислювальна техніка і фармація.

На третьому графіку показано випадок
змінної технології, коли в період життєвого цик�
лу попиту поряд з новими виробами з'являються
нові базові технології, що змінюють одна одну.

Сільське господарство з його порівняно стаб�
ільним асортиментом продукції, безумовно, нале�
жить до галузей зі змінною технологією. Наприк�
лад, за життя одного покоління аграріїв відбулись
докорінні зміни у технології вирощування цукро�
вих буряків (одноросткове насіння, пунктирний
посів, пестициди, бурякозбиральна техніка), що
зумовили, зокрема, зниження в 5—6 разів затрат
праці з розрахунку на 1 га посіву за одночасного
підвищення врожайності й поліпшення умов
праці.

У сільському господарстві зміна технології
має більш глибокий ефект, ніж поява нової про�
дукції. Тому оновлення техніко�технологічної

Таблиця 1. Порівняльна характеристика циклу посівних робіт озимої
пшениці
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бази дає можливість менеджерам своєчасно
трансформувати агротехнологічні методи сіль�
ськогосподарського підприємства, що у свою чер�
гу, значно посилить позиції підприємства на рин�
ку, сприятиме диверсифікації підприємства, роз�
витку нових його напрямів, залученню нових пра�
цівників та соціально�економічному розвитку усь�
ого регіону.

Про те, що агротехнологія здатна служити
основним і потужним інструментом, за допомо�
гою якого підприємство може завоювати і зберег�
ти перевагу в конкурентній боротьбі, свідчить
досвід ТОВ "Корпорація "Колос—ВС", с. Більче�
Золоте Борщівського району Тернопільської об�
ласті, табл. 2.

Наведена в таблиці технологічна карта, перш
за все, визначає всю сукупність техніко�техноло�
гічних показників виконання робіт, якість грунтів,
їх агрохімічну характеристику: наявність макро�
та мікроелементів у грунтах, щільність гнуту, ви�
нос поживних речовин у залежності від врожай�
ності, коефіцієнт використання NPK. Розраховані
норми внесення мінеральних та органічних доб�
рив під прогнозований урожай, терміни виконан�
ня робіт, технічні засоби , поелементні витрати
праці та ресурсів, сорти культур.

Визначена структура витрат за показниками:
оплата праці, амортизація, електроенергія, ре�
монт, страхування, оренда землі, фіксований по�
даток, транспортні, адміністративні, накладні та
інші витрати. Зазначені ціни реалізації та рівень
прибутку (збитку) в залежності від врожайності
й ціни. Така комбінована технологічна карта за�
безпечує достовірне прогнозування обсягів ви�
робництва, культур і отримання певних фінансо�
вих результатів. У названому підприємстві у 2009
році в залежності від якості полів, сортів, внесе�
них добрив врожайність озимої пшениці колива�
лось від 4,1 до 6,0 т/га, при середній врожайності
на площі 130 га — 41,3 ц/га.

У річному плані господарства за власною
ініціативою було передбачено ті досягнення на�
уки, техніки і передового досвіду, які забезпечу�
вали б їм значний економічний та соціальний

ефект і для освоєння яких у них
були необхідні технічні, органі�
заційні та фінансові передумови.
Плануючи напрями науково�тех�
нічного розвитку, було враховано
групування напрямів розвитку за
впливом на виробництво. До пер�
шої групи віднесли ті з них, котрі
забезпечували б зростання про�
дуктивності праці. Практично на
цей показник впливає більшість
напрямів НТП. Але головна роль
була покладена на механізацію та
автоматизацію виробництва, нові
форми і методи його організації.

Порівняння технологічних
карт вирощування пшениці ози�

мої із застосуванням традиційних технологій
відповідно до рекомендованих технологічних
карт, наведених за книгою "Технологічні карти та
витрати на вирощування сільськогосподарських
культур (За ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка,
Г.Є.Мазнєва. — К.: ННЦ ІАЕ, 2005. — 402 с.), і в
ТОВ "Корпорація "Колос�ВС", с. Більче�Золоте
Борщівського району, що впроваджує наукомісткі
енергозберігаючі технології (табл. 2), показує, що
з розрахунку на 1 га посіву озимої пшениці у 3,5
разів зменшувалися витрати праці, а дизельного
пального — у 2,3 рази.

Комплексний системний підхід до використан�
ня інноваційних агротехнологій на базі застосу�
вання новітніх агрегатів сприяє мінімізації обро�
бітку грунту в першому (основний обробіток
грунту) та другому (передпосівний обробіток
грунту та посів) періодах вирощування сільсько�
господарських культур, причому за рахунок змен�
шення проходів по ріллі при нульовому обробіт�
ку грунту та використанні потужних сівалок змен�
шена щільність грунту від 3,78 г/см3 до 1,39 г/см3

при товщині розрахункового шару 0,2. Різко змен�
шується також кількість операцій в четвертому
періоді (збирання врожаю) за рахунок подрібнен�
ня поживних решток (соломи, стебел) і внесення
їх в грунт як органічних добрив; застосування
більш сучасної високопродуктивної техніки.
Різниця у кількості технологічних операцій від
першої операції у передпосівному обробітку до
останньої у четвертому (збирання врожаю, под�
рібнення соломи) — 38 операцій.

Одночасно слід відмітити значне збільшення
як витрат, так і кількості технологічних операцій
в третьому періоді (догляд за посівами) за раху�
нок збільшення операцій із захисту рослин під час
вегетації, що сприяє значному підвищенню уро�
жайності та якості продукції.

Третя група, що включає напрями: підвищен�
ня біологічного потенціалу врожайності сільсько�
господарських культур, їх стійкості проти не�
сприятливих умов, за даними порівняння харак�
теризується застосуванням ряду оптимальних
системних агрохімічних рішень, обгрунтованих із
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Рис.1. Динамічний принцип зміни попиту, технології та
виробленої продукції у часі1

  1 http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,146/id,5115/
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допомогою сучасних інформаційних систем, про
що свідчать більш точні розрахунки щодо вмісту
макро� та мезоелементів, мг/100 грунту, а також
винос поживних елементів, коефіцієнт їх викори�
стання, дослідження коефіцієнту використання
NPK озимої пшениці з мінеральних добрив (пря�
ма дія, післядія) та ін.

Четверта група, що характеризується комп�
лексним впливом на розвиток інтенсифікації і
підвищення ефективності сільськогосподарсько�
го виробництва, свідчить про освоєння сучасних
методів і підходів в управлінні й плануванні вироб�
ництва у ТОВ "Корпорація "Колос_ВС"", грамот�
не використання нової техніки, застосування
інноваційних агротехнологічних рішень і як ре�
зультат, отримання прогнозованої врожайності.

ВИСНОВОК
При обгрунтуванні напрямів та обсягів освоє�

ння досягнень інновацій у господарствах особли�
ву увагу доцільно приділити тим із них, які поряд
з ростом обсягів виробництва забезпечують зни�
ження собівартості продукції із урахуванням ком�
плексного підходу до всієї системи виробництва.
Для підвищення дієвості та отримання ряду синер�
гічних ефектів від застосування нових технологій
слід передбачити преміювання за розробку й ос�
воєння у виробництві досягнень науки, техніки і

передового досвіду. При прийнятті рішень щодо
використання технічних агрегатів слід враховува�
ти взаємозамінність машин за критерієм пріори�
тетності, це дозволить більш оперативно оцінити
переваги і недоліки кожного із агрегатів.
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Таблиця 2. Технологічна карта вирощування озимої пшениці в ТОВ "Корпорація "Колос=ВС"
с. Більче=Золоте Борщівського району Тернопільської області
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