
Лекція 5 

Тема: Технічні ресурси агро технологій 

 

 5.1. Основні принципи формування системи машин і знарядь для агро 

технологій  

5.2.  Світова стратегія і тактика розвитку системи машин і знарядь 

 та правил їх набору 

 

Література: 

1.  Підручник, Шевніков М.Я. Світові агротехнології.-Полтава, -2005. –

С.179 

2. Гришин М.І. Стан технічного забезпечення сільсьгосподарського 

виробництва України // Вісник аграрної науки. -2002. -№11.-С.44-48. 

3. Гришин М.І. Система машин – основа реалізації технічної політики в 

агропромисловому виробництві // Вісник аграрної науки. -2003. -№3. -43-48. 

 

 

5.1. Основні принципи формування системи машин і знарядь  

для агро технологій 

 

Фундаментом агротехнологій є їх матеріально-технічна база, яка 

відповідає сучасному рівню розвитку науково-технічного прогресу, а 

технологічна основа стійкості формується зональними системами 

землеробства. Багатофакторність сільськогосподарського виробництва 

потребує того, щоб землеробство базувалось на досягненнях науки і техніки. 

Формування матеріально-технічної бази є безперервний процес 

наукового пізнання закономірностей природи для внесення корінних змін до 

засобів і методів виробництва. По відношенню до сільського господарства 

науково-технічний прогрес слід розглядати з двох точок зору: 

1. Технічний прогрес - це подальше вдосконалення засобів виробництва 

для сільськогосподарського використання в сфері промисловості. 

2. Інтенсифікація сільського господарства - це вдосконалення 

технології сільськогосподарського виробництва на сучасній індустріальній 

основі з використанням досягнень біологічної науки. 

Науково-технічний прогрес йде двома шляхами: 

1. Еволюційний шлях - це вдосконалення теперішньої техніки та 

технології, які забезпечують незначний ріст виробництва. 

2. Революційний шлях - перехід до якісних високих технологій, які 

базуються на системі машин нового покоління, на регуляторах росту, 

інтенсивних сортах, ефективних засобах боротьби з бур'янами, хворобами та 

шкідниками і т.п. 

Другий шлях (революційний) є більш кардинальним у підвищенні 

економічної ефективності виробництва. 

На всіх етапах розвитку агротехнологій, їх ефективність визначалась 

рівнем вдосконалення матеріально-технічної бази, яка безпосередньо 



впливала на саму технологію, організацію і ефективність виробництва. При 

сучасному рівні розвитку виробничих сил завдання подальшої інтенсифікації 

землеробства вимагає швидкого переходу до промислових методів 

виробництва. Механізація виробничих процесів при впровадженні 

агротехнологій є революційним елементом виробничих сил, що визначає 

саму технологію і організацію виробництва, її сутність і принципи не 

зводяться лише до механізації окремих галузей або ^о промислової 

переробки продукції рослинництва, а направлені на планомірний перехід 

сільського господарства на рейки крупного машинного виробництва та 

перетворення сільськогосподарської праці в різновидність індустріальної. Це 

дозволить скоротити використання ручної праці і замінити її машинами. 

Механізовані засоби в значній мірі визначають ефективність 

агротехнологій шляхом виробництва комплексних систем машин, у яких 

засоби механізації окремих виробничих   етапів чітко погоджені. Комплексна 

механізація у землеробстві пропонує послідовне використання системи 

машин, механізмів, які дозволяють повністю замінити ручну працю 

машияами і забезпечують безперервну роботу. Система машин включає 

механізми, за допомогою яких проводять всі основні і додаткові процеси 

агротехнологій. Тому головний напрям вдосконалення матеріально-технічної 

бази сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі включає 

перехід до комплексного виробництва для сільськогосподарських 

підприємств, машин і знарядь для запровадження агротехнологій. 

Головні принципи формування системи машин і механізмів для 

комплексної механізації вирощування культур базуються на основі: 

* технологічних вимог для виконання робіт у найбільш 

сприятливі і короткі строки; 

*  врахування розмірів і конфігурації полів; 

        *  наявності і стану доріг; 

*  розміщення машинних дворів; 

        * організації і кваліфікації кадрів у кожному конкретному підприємстві; 

        * окупності техніки, яка є важливим критерієм вибору машин. 

Головним завданням механізації сільськогосподарського виробництва є 

забезпечення механізованого виконання всіх технологічних операцій з 

дотриманням вимог технологій в оптимальні агротехнічні строки з 

мінімально можливими затратами праці, матеріально-технічних та 

енергетичних ресурсів. Для розв'язання цієї проблеми в кожному 

сільськогосподарському підприємстві необхідно забезпечити оптимальне 

співвідношення між обсягами робіт і рівнем їх технічного й енергетичного 

забезпечення, який включає машинно-тракторний парк, ремонтно-

обслуговуючу базу, трудові та енергетичні ресурси. 

Наявний нині в господарствах машинно-тракторний парк морально й 

фізично застарів, не вистачає кваліфікованих кадрів механізаторів, прийшла в 

занепад ремонтно-експлуатаційна база. Це є наслідком того, що з переходом 

до ринкової економіки темпи зростання цін на техніку та послуги значно 

випередили ціни на сільськогосподарську продукцію, що позбавило її 



виробників належної купівельної спроможності. А відтак закупівля техніки 

для оновлення МТП скоротилася у 10 - 20 разів і більше, а окремих машин - 

зовсім припинилась. 

Низька купівельна спроможність українських сільськогосподарських 

товаровиробників, втрата зовнішнього ринку спричинили різкий спад 

виробництва техніки на заводах тракторного і сільськогосподарського 

машинобудування. Виробництво тракторів у 2000 р. порівняно з 1990 р. 

становило лише 3,9%, плугів тракторних - 6,6, сівалок - 3,4, комбайнів 

кукурудзозбиральних - 0,2, бурякозбиральних - 4% . 

Технічне забезпечення сільського господарства продовжує 

погіршуватись: зменшується кількісний склад МТП, знижується рівень його 

технічної готовності. Зокрема, кількість тракторів у сільськогосподарських 

підприємствах порівняно з 1990 р. скоротилась на 190 тис. од., або на 40% , 

зернозбиральних комбайнів - на 43 (42%), ґрунтообробних і посівних машин 

- на 280 тис. од, (44%). Техніка, що залишилась, відпрацювала по одному і 

більше нормативних амортизаційних строків й потребує значних затрат на 

ремонт та підтримання її в працездатному стані. Проте нестача необхідних 

коштів на закупівлю запасних частин не дає можливості виконати потрібні 

обсяги ремонтних робіт, через що готовність техніки до відповідних циклів 

польових робіт постійно знижується. 

Важливим соціальним аспектом сьогодення є вартість 

сільськогосподарської техніки, особливо тракторів, зернозбиральних, кормо 

збиральних та бурякозбиральних комбайнів, що найбільше впливає на 

собівартість продукції. 

Нині собівартість сільськогосподарської продукції відносно низька, бо 

виробляють її в більшості технікою, залишкова балансова, вартість якої 

досить низька. З оновленням машинно-тракт орного парку і насиченням його 

новою дорогою сільськогосподарською технікою значно збільшаться 

експлуатаційні затрати і відповідно собівартість сільськогосподарської 

продукції. 

У  процесі реформування аграрного сектору  економіки 

зростає кількість суб'єктів господарювання, змінюються структура і 

технологія виробництва, що веде до зростання потреб у техніці, вимагає 

нових технічних рішень для задоволення вимог агропромислових формувань 

різних типів. 

Проблема технічного забезпечення виробництва продукції, 

рослинництва є надзвичайно актуальною, тому, враховуючи економічний 

стан сільськогосподарського виробництва! машинобудування, її доцільно 

вирішувати за такими напрямами: 

1. Забезпечення працездатного стану наявної в сільськогосподарському 

виробництві техніки за рахунок відновлювальних ремонтів з використанням 

для цього нових вузлів і агрегатів, запасних частин й ремонтних матеріалів. 

2. Оновлення машинно-тракторного парку на основі надійної техніки 

вітчизняного виробництва. 

3. Застосування нових організаційних форм використання 



техніки і її сервісного забезпечення. 

4. Здійснення систематичного державного контролю за технічним 

рівнем сільськогосподарської техніки, що пропонують на ринку "України, 

забезпечення захисту прав споживачів. 

5. Здійснення протекціоністських заходів на підтримання 

вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки. 

6. Пільгове кредитування сільськогосподарських товаровиробників 

під закупівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки. 

7. Формування і підтримання науково-технічного інформаційного 

простору. 

8. Організація ефективної системи підготовки і підвищення 

кваліфікації інженерно-технічних працівників сільськогосподарських 

підприємств та інших категорій працівників, які використовують цю техніку. 

Технічне переоснащення сільського господарства доцільно робити 

переважно за рахунок техніки вітчизняного виробництва. Проте, 

орієнтуючись на підвищений рівень розвитку сільськогосподарського 

машинобудування в Західній Європі, в Україні почала з'являтись тенденція 

на закупівлю зарубіжної техніки, яка вже була в експлуатації 3-8 років. Слід 

звернути увагу, що це є хибним, бо значно ускладнить і збільшить затрати на 

експлуатацію техніки. Дослідженнями встановлено, що, починаючи з 4 - 5-го 

року експлуатації техніки західноєвропейських фірм, значно зростають 

витрати на підтримання її в працездатному стані. По-перше, зростають 

обсяги ремонтних робіт, по-друге, чим триваліше експлуатується машина від 

початку її виробництва, тим дорожчі запасні частини для ремонту. 

В основу технічної політики з підвищення рівня механізації необхідно 

покласти технологічно закінчені комплекси машин для вирощування, 

збирання та зберігання урожаю сільськогосподарських культур. 

Для забезпечення мінімально можливих експлуатаційних затрат при 

виробництві продукції рослинництва експлуатаційні параметри машин та 

рівень забезпечення ними сільськогосподарських підприємств різних типів 

повинен відповідати обсягам та умовам виробництва продукції. З дією метою 

виконують дослідження з обґрунтування типорозмірних рядів машин, 

технологічних комплексів і систем машин для рослинництва,        У розробці 

системи машин для рослинництва мають місце 

два етапи: 

1. Формування перспективних технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

2. Вибір перспективних технічних засобів й прогноз шляхів 

подальшого розвитку конструкцій сільськогосподарськоїтехніки. 

Ці етапи взаємопов'язані, базуються на одній методології 

й потребують належного інформаційного забезпечення. 

Дослідження за першим етапом виконують спільно з інститутами 

агротехнологічного профілю, В результаті цих досліджень формуються 

вимоги до якості виконання технологічних операцій, визначаються умови та 

обсяги застосування 



технологій. 

Вибір перспективних технічних засобів, обґрунтування їхніх 

типорозмірних рядів та технологічних комплексів машин здійснюють з 

урахуванням вимог перспективних технологій, тенденцій розвитку техніки та 

потреб споживачів. 

При цьому технологічні комплекси і системи машин у цілому повинні 

забезпечити мінімалізацію затрат праці, матеріально-технічних й 

енергетичних ресурсів на одиницю продукції. Це може бути досягнуто за 

рахунок універсалізації технічних засобів, адаптації їхніх параметрів до 

потреб споживачів, високої надійності і якості виконання технологічних 

операцій. 

Процес створення нової машини передбачає визначення її раціональних 

параметрів, за яких вона забезпечить виконання необхідного обсягу робіт із 

заданими показниками якості і найменшими затратами. В ринкових умовах 

перед тим як розпочати розробку нової техніки, необхідно чітко визначитись, 

хто і за скільки її купуватиме, яка кількість машин може бути продана, хто є 

конкурентами, які кошти необхідно вкласти в розробку та освоєння 

виробництва, який приріст капіталу забезпечить реалізація цього проекту. 

Такі підходи висувають відповідні вимоги до вітчизняного 

сільськогосподарського машинобудування. 

Технічна політика вітчизняного сільськогосподарського 

машинобудування має дотримуватись таких принципів; 

         * забезпечення високої надійності сільськогосподарської 

техніки; 

        * відповідність ціни на сільськогосподарську техніку рівню її споживчих 

властивостей; 

        * уніфікація машин за рахунок використання елементної бази високого 

технічного рівня та блочно-модульної схеми побудови конструкцій; 

         * універсалізація машин; 

         * збалансованість створення та освоєння виробництва техніки за 

матеріальними, технічними і енергетичними ресурсами промислових 

підприємств та потребами сільськогосподарського виробництва в машинах; 

         * створення мережі фірмового обслуговування машин для підтримання 

їх в працездатному стані продовж усього періоду використання; 

         * виявлення і освоєння виробництва та наповнення ринку 

пріоритетними технічними засобами для сільського господарства на кожному 

етапі його розвитку. 

В умовах реформованого аграрного сектору економіки набуває 

важливого значення створення і наближення інфраструктури інженерно-

технічного забезпечення до виробників сільськогосподарської продукції. 

Насамперед потребують творення міжгосподарські формування на засадах 

кооперування - техніко-технологічні центри, машинно-технологічні станції, 

технічні кооперативи, зокрема на засадах неприбуткових організацій, 

спеціалізовані магазини матеріально-технічних ресурсів, пункти прокату 

сільськогосподарської техніки тощо. 



Важливим напрямом обслуговуючих виробництв є створення і 

розширення переважно на базі спеціалізованих ремонтних майстерень 

мережі фірмових центрів (ділерських пунктів) підприємств-виготовлювачів 

техніки, які виконуватимуть широкий спектр послуг, зокрема, маркетинг, 

торгівлю технікою (також і на лізинговій основі), передпродажний сервіс, 

технічне обслуговування і ремонт у гарантійний та післягарантійний періоди, 

підготовку і перепідготовку кадрів сфери експлуатації і ремонту машин. 

Економічно сильні господарства з великими площами 

землекористування мають формувати власний машинно-тракторний парк, а 

слабкі та невеликі можуть кооперувати свої кошти, купувати за них машини і 

використовувати їх на міжгосподарській основі або орендувати техніку у 

машинно-технологічних станцій для виконання найбільш енергомїстких або 

невеликих обсягів робіт. Доцільність оренди чи покупки машини визначають 

за економічними критеріями. 

Для забезпечення ефективного і прискореного поновлення матеріально-

технічної бази агропромислового комплексу слід створити життєздатну 

виробничо-фінансову лізингову систему. Центром системи, її організуючою 

ланкою має стати Національна акціонерна компанія "Украгролізинг". Вона 

залучатиме кошти Державного лізингового фонду, інвесторів, українських 

банків, страхових компаній для закупівлі необхідної вітчизняної 

сільськогосподарської техніки, запчастин,  пального,  ремонтно-

технологічного  обладнання  й безпосередньо забезпечуватиме ними 

сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності. Паралельно 

матеріально-технічні ресурси спрямовуватимуться на створення 

міжгосподарських, державних та приватних формувань (інженерно-технічні 

центри,  машинно-технологічнї станції, пункти прокату техніки), які на 

договірних умовах здійснюватимуть техніко-технологічне забезпечення 

аграрного виробництва.  

Для підвищення дієвості системи технічного забезпечення АПК, захисту 

прав споживачів сільськогосподарської техніки та сприяння розвитку 

вітчизняного машинобудування необхідно здійснити ряд організаційних 

заходів: 

         * ввести пільгові податки на імпорт техніки, яка визначає долю урожаю, 

але її аналоги в Україні не випускають у остатній кількості; 

         * ввести пільговий податок на елементну базу та комплектуючі вироби, 

які ввозять в Україну для ремонту імпортної техніки, закупленої в попередні 

роки, або використання к. у конструкціях вітчизняної техніки з метою 

підвищення її технічного рівня; 

        * ввести жорсткий підвищений податок на імпорт машин, аналоги яких 

розроблені і випускають в Україні й можуть забезпечити механізоване 

виробництво продукції сільського господарства; 

         * надавати цільові пільгові кредити сільськогосподарським 

підприємствам для закупівлі вітчизняної техніки; 



         * посилити відповідальність виробників сільськогосподарської техніки 

перед її споживачами за забезпечення надійності техніки, підтримання її в 

працездатному стані впродовж усього періоду використання в господарстві. 

Зменшення технологічної потреби в техніці може бути досягнуто за 

рахунок зональної спеціалізації з виробництва сільськогосподарської 

продукції, застосування ресурсоощадних технологій, підвищення 

продуктивності машинно-тракторних агрегатів та інтенсивності 

використання техніки. 

 

6.2.  Світова стратегія і тактика розвитку системи машин і знарядь 

 та правил їх набору 

Технічне забезпечення агротехнологій повинно виконувати цілий ряд 

завдань: 

   * висока якість виконаних технологічних операцій при мові високої 

технологічної дисципліни; 

   * правильне внесення мінеральних і органічних добрив; 

   * забезпечення збереження і накопичення вологи шляхом суміщення і 

скорочення операцій (комбіновані агрегати). 

Основним завданням технічного забезпечення сільськогосподарського 

виробництва є задоволення потреб суспільства в достатній за обсягами та 

асортиментом, доступній за цінами,  високоякісній продукції,  створення 

комфортних умов праці, підтримання екологічної безпеки довкілля. Його основа - 

сукупність машинних технологій інтенсивного виробництва продукції із заданими 

споживчими властивостями та техніко-економічними показниками, 

диференційованими з урахуванням зональних умов. 

Конкурентоспроможність продукції забезпечується оптимальним 

співвідношенням між обсягами виробництва та матеріально-технічною базою, яка 

складається з машинно-тракторного парку, ремонтно обслуговуючої бази, трудових 

ресурсів тощо. 

      Для формування машинно-тракторного парку з урахуванням потреб 

реформованого аграрного сектору необхідно розробити та налагодити виробництво 

сільськогосподарської техніки, експлуатаційно-технологічні параметри якої 

відповідали б вимогам сучасних аграрних формувань усіх типів. Структурну схему 

системи машин для рослинництва показано на рис.  

Дослідження з обґрунтування системи машин значно впливали на 

формування технічної політики в сільськогосподарському виробництві й 

машинобудуванні, на визначення і реалізацію основних напрямів технічного 

прогресу. 

Проте монополізм виробників сільськогосподарської техніки, обмеження у 

використанні конструкційних матеріалів і комплектуючих високого технічного 

рівня, відсутність міжнародної кооперації та відомчі інтереси не сприяли реалізації 

технічної політики повною мірою. Внаслідок цього вітчизняна 

сільськогосподарська техніка значно відставала за технічним рівнем від зарубіжних 

аналогів, зокрема за надійністю, енерго- та металомісткістю, умовами праці 



механізаторів. Системна криза, що охопила сільськогосподарське виробництво і 

машинобудування, це відставання останніми роками значно поглибила.   

З переходом до ринкової економіки постало питання створення в Україні 

галузі сільськогосподарського машинобудування і забезпечення 

сільськогосподарського виробництва вчасною технікою вітчизняного виробництва. 

Проте за останні роки в сільському господарстві стались значні зміни, які 

спричинили нові умови його розвитку, що полягають у дефіциті матеріально-

технічних та енергетичних ресурсів, значному підвищенні цін на матеріально-

технічні ресурси та послуги порівняно з цінами на сільськогосподарську 

продукцію, малій платоспроможності споживачів техніки. Внаслідок 

реформування аграрного сектору економіки зросла кількість суб'єктів 

господарювання, змінилися структура і технологія виробництва, що потребує 

нових технічних рішень для задоволення попиту різних типів аграрних формувань. 

За таких умов наукове обґрунтування ресурсоощадних технологічних 

процесів та експлуатаційно-технічних параметрів машин, їх попереднє 

моделювання для різних умов використання з виявленням шляхів зменшення 

експлуатаційних затрат на виробництво продукції є актуальною науково-технічною 

проблемою. 

Процес створення нової техніки передбачає обґрунтування її раціональних 

параметрів, за яких машина забезпечить виконання заданого обсягу робіт з 

необхідними показниками якості та найменшими затратами на її розробку, 

організацію виробництва і використання. 

За умов ринкової економіки цього недостатньо. Розпочинаючи розробку 

нової машини, необхідно чітко визначити її відповідність вимогам перспективних 

технологій, хто і за скільки буде купувати цю машину, яку кількість машин може 

бути продано, які конкуренти є на внутрішньому і зовнішньому ринках, які кошти 

необхідно вкласти в розробку такої машини і налагодження її виробництва, який 

приріст капіталу забезпечить реалізація цього проекту. Важливо також визначити 

ефективність застосування нової машини в сільськогосподарському виробництві в 

складі технічних систем різного рівня. 

Для забезпечення ефективного використання окремо взятого технічного 

засобу в складі технічних систем різного рівня його техніко-експлуатаційні 

параметри потрібно узгодити з параметрами інших елементів цих систем. 

Доцільність включення окремої машини в систему слід оцінювати, передусім, з 

позиції створення можливостей для збільшення виробництва продукції і 

поліпшення її споживчих якостей, зменшення затрат праці, матеріально-технічних 

ресурсів та пального на одиницю продукції, збереження довкілля. Основне 

завдання формування системи машин для АПК - визначити напрями розвитку 

засобів механізації та значення їхніх техніко-експлуатаційних й економічних 

показників, які необхідно забезпечити для досягнення позитивного економічного 

ефекту у виробників та споживачів техніки. Тому система машин - не простий 

перелік технічних засобів, а система знань, на основі яких мають прийматись 

стратегічні та тактичні рішення з розвитку сільськогосподарського 

машинобудування та матеріально-технічної бази АПК. Визначеним у системі 

машин вимогам до відповідних типів технічних засобів повинні відповідати всі 



технічні засоби даного типу незалежно від того, хто їхній виробник. Саме через 

систему машин треба проводити державну політику управління технічним 

прогресом в АПК. 

Сукупність машин і обладнання, об'єднаних у систему машин, утворюють 

замкнену множину, параметри кожного елемента якої не можуть змінюватись 

незалежно, оскільки впливають на показники ефективності інших елементів 

системи. Так, енергія, яка потрібна для виконання механізованих робіт у 

сільському господарстві, визначає типорозмір-ний ряд тракторів, які в свою чергу 

визначають шлейф сільськогосподарських машин для їх раціонального 

агрегатування. Випуск нової машини змінює сферу функціонування її аналогів. 

Тому створення навіть унікальної високопродуктивної машини, не підкріпленої 

допоміжними технічними засобами та організаційними заходами, не забезпечить 

економічного ефекту, а її використання може бути навіть збитковим. Наприклад, 

використання енергонасичених високопродуктивних зерно- чи кормозбиральних 

комбайнів на полях з малою урожайністю або незабезпечення їхньої роботи 

необхідною кількістю транспортних засобів не сприятиме досягненню ними 

високої потенційної продуктивності, а навпаки, збільшить експлуатаційні витрати 

на одиницю продукції. 

В основі методики розробки системи машин повинні бути закладені сучасні 

методи оптимізації складних машинних систем. Оцінювати МТА і комплекси 

машин необхідно методами багатокритеріальної оцінки, враховуючи основні 

техніко-економічні та енергетичні показники: продуктивність, металомісткість, 

вартість, витрати пального, потребу в людських ресурсах, надійність, уніфікацію, 

якість виконання технологічних операцій, умови праці та вплив на довкілля. 

Виконання багатокритеріальної оцінки породжує дві проблеми: визначення 

вагомості критеріїв та оцінка зміни якості і кількості одержаної продукції. Це 

викликано тим, що немає достатніх даних про зміну врожайності тієї чи іншої 

культури залежно від строків та якості виконання технологічних операцій різними 

технічними засобами. 

Системи технологій і машин для рослинництва розробляють у два етапи: 

1. Формування бази перспективних машинних технологій 

виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням 

зональних вимог та досягнень науково-технічного прогресу. 

2. Вибір перспективних технічних рішень з урахуванням 

вимог агротехніки, умов функціонування та тенденцій розвитку конструкцій 

сільськогосподарської техніки та технологій. 

Ці етапи взаємопов'язані, базуються на одному методичному забезпеченні і 

потребують належного інформаційного забезпечення. Велика різноманітність 

природно-кліматичних умов, технологій вирощування сільськогосподарських 

культур і форм господарювання потребують створення єдиного інформаційного 

банку даних, який включав би перспективні технології вирощування 

сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних та організаційних 

умовах. 

Для визначення техніко-експлуатаційних параметрів нової техніки необхідно 

мати математичні моделі машинно-тракторного агрегату (МТА), створеного на її 



основі. Попереднє моделювання роботи МТА дає змогу без значних 

капіталовкладень у розробку та виготовлення фізичної моделі попередньо 

визначити раціональні параметри машин, доцільність їхнього створення та умови 

раціонального використання. 

Створюючи нову техніку, необхідно враховувати досягнення науково-

технічного прогресу, досвід провідних фірм сільськогосподарського 

машинобудування, тенденції розвитку технологій і техніки та їхню відповідність 

умовам України. 

Аналіз зарубіжного досвіду показав, що останніми роками значно зріс 

технічний рівень сільськогосподарської техніки, створено нове покоління машин, 

основною тенденцією розвитку яких є підвищення продуктивності МТА, зниження 

затрат енергії на виконання технологічних операцій, підвищення якості роботи, 

автоматизація режимів роботи, створення комфортних умов для оператора, 

зменшення негативного впливу на довкілля. Основні стратегічні напрями в 

розвитку системи машин і механізмів включають наступні положення: 

1. Конструкції сучасного трактора провідних західноєвропейських фірм, 

розрахованого на широке використання в сільському господарстві, визначені як 

універсальний тягово-приводний енергетичний засіб. Це, в основному, повно-

приводні трактори, оснащені шинами збільшеного профілю, які мало 

пошкоджують ґрунт. Кабіна сучасного трактора -це автоматизований командний 

пункт для МТА. Трактори обладнують передньою й задньою причіпними 

системами з швидкодіючою зчіпкою, яка має дистанційне управління з кабіни 

трактора. 

На тракторах встановлено високоекономічні двигуни, що мають питомі 

витрати пального 142 - 145 г/год. на ефективну кінську силу, що на 15 - 20% менше 

від вітчизняних двигунів. Цього досягають за рахунок оптимізації параметрів 

камери згорання, підвищення до 1500 - 1800 атм тиску впорскування, 

вдосконалення параметрів і конструкцій розпилювачів. Моторесурс двигунів 

доведено до 15000 мотогодин. Окремі фірми ("Перкінс", "Штайєр") дають гарантію 

50000 мотогодин. 

Трактори обладнано бортовими комп'ютерами, які реєструють режим роботи, 

виконаний обсяг робіт та інші техніко-експлуатаційні показники, аналіз яких дає 

змогу визначити найефективніші способи використання МТА на конкретних 

роботах. 

2. Конструкції ґрунтообробної та посівної техніки у зарубіжних країнах 

розвиваються в напрямах: 

* підвищення технічного рівня плугів за рахунок оптимізації параметрів і 

застосування змінних елементів робочих органів, які працюють з найбільшим 

навантаженням; 

* застосування нових матеріалів і технологій зміцнення робочих органів; 

* розповсюдження плугів зі змінною шириною захвату та оборотних; 

* збільшення кількості моделей і різноманітності конструкцій комбінованих 

ґрунтообробних та ґрунтообробнопосівних машин, застосування в конструкціях 

комбінованих машин активних робочих органів; 



* розширення гами типорозмірних рядів машин для забезпечення 

агрегатування тракторів різного рівня потужності й задоволення потреб усіх типів і 

груп споживачів. 

3. Для внесення мінеральних і органічних добрив випускають розкидачі 

кузовного типу, що дає змогу споживачу вибрати той, що найбільше відповідає 

його потребам. Основна тенденція в розвитку конструкцій машин для внесення 

добрив - це збільшення ширини захвату і підвищення рівномірності розкидання за 

рахунок оптимізації параметрів робочих органів, автоматизації управління 

режимом роботи. Особливістю конструкцій є суцільнозварні кузови зі спеціальних 

профілів сталі. Робочі органи розкидачів мінеральних добрив — дискові, 

відцентрового типу. Механізм регулювання норми внесення зблокований з 

регулятором зони подачі технологічного матеріалу, що забезпечує стабільність 

ефективної ширини захвату та можливість автоматичного регулювання норми 

внесення добрив. 

Робочі органи розкидачів органічних добрив - переважно вертикальні ротори. 

Для підвищення рівномірності їх внесення по всій ширині захвату провідні фірми 

нижче дна кузова встановлюють додатково відцентрові дискові робочі органи. 

4. Основна тенденція у розвитку конструкцій зернозбиральних машин - 

підвищення продуктивності комбайнів і якості їхньої роботи. Цього досягають 

двома шляхами. У конструкціях комбайнів з класичною молотильно-сепаруючою 

системою (МСС) збільшують лінійні розміри робочих органів і потужність 

двигуна. Вони стають громіздкими та матеріалоємними. Прогресивніше 

застосувати робочі органи, 

які забезпечують інтенсифікацію процесу сепарації.  Такі технічні рішення 

ефективні для комбайнів малої і середньої потужностей (до 270 к.с). У комбайнах 

великої потужності використовують роздільно-агрегатні МСС, виконані на основі 

класичної схеми, але замість клавішних соломотрусів ус 

тановлюють роторні соломосепаратори. Роздільно-агрегатні МСС дають 

змогу уніфікувати класичні машини з роторними. 

5. Техніку для заготівлі кормів з трав і силосних культур вдосконалюють 

під технології, які забезпечують зменшення втрат кормів під час збирання та 

зберігання. У цих технологіях для зберігання корму широко застосовують 

полімерні плівки. Сіно, спресоване в рулон чи паку, герметично запаковують у 

плівку, а силос - у плівкові туби. Для цього розроблено спеціальні прес-підбирачі, 

обмотувачі рулонів та пак, наповнювачі плівкових тубів подрібненою масою 

технологічного матеріалу. 

Використання таких технологій забезпечує високу якість кормів, комплексну 

механізацію їх заготівлі, зводить до мінімуму затрати праці та втрати кормів. 

У конструкціях сільськогосподарської техніки застосовують блочно-

модульний принцип побудови та елементну базу високого технічного рівня, засоби 

автоматизації контролю та управління роботою, прогресивні конструкційні 

матеріали. 

Структурну схему алгоритму розробки та освоєння системи машин для 

комплексної механізації виробництва продукції рослинництва показано на рис. 5, з 



якого видно, що розробка і реалізація системи машин здійснюється за 

двоконтурним алгоритмом замкнутого типу і передбачає виконання 

таких етапів: 

1. Визначення соціально-економічних потреб сільськогос 

подарського виробництва та рівня досягнень науки і техніки. 

2. Розробку технологічних регламентів на вирощування 

сільськогосподарських культур і обґрунтування вимог агротехніки до якості 

виконання технологічних операцій з урахуванням зональних умов та форм 

господарювання. 

3. Обґрунтування експлуатаційно-технологічних вимог до техніки з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу в сільськогосподарському 

виробництві і машинобудуванні. 

4. Вибір типу робочих органів та конструктивно-технологічних схем 

машин, які забезпечать виконання вимог агротехніки, виявлені при цьому готові 

технічні рішення, що відповідають усім вимогам по лінії малого контуру, 

переходять до блоку формування системи машин, а нові технічні рішення, які 

потребують розробки, проходять по великому контуру, який передбачає виконання 

наступних етапів створення. 

5. Розробку математичних моделей МТА з метою поперед 

нього визначення їхніх техніко-економічних показників у різних умовах 

використання. 

6. Обґрунтування типорозмірних рядів машин з урахуванням функцій 

попиту та технологічних комплексів машин. 

 7. Розробку та виготовлення дослідних зразків машин, перевірку 

адекватності математичних моделей МТА у складі технологічних комплексів та 

МТП сільськогосподарських підприємств, оцінку їхньої відповідності сучасним 

вимогам виробництва. 

 8. Формування системи машин для виробництва продукції рослинництва 

із заданими споживчими властивостями. 

9. Розробку системи заходів державної підтримки освоєння виробництва 

пріоритетних технічних засобів і використання їх у сільськогосподарському 

виробництві України з урахуванням наявності ресурсів та потреб виробництва 

10. Організацію серійного виробництва та формування ринку 

сільськогосподарської техніки. 

 11. Сертифікацію і контроль якості сільськогосподарської техніки, що 

надходить у сільське господарство, виявлення невідповідностей вимогам 

сільськогосподарського виробництва, визначення шляхів підвищення її технічного 

рівня і конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Дотримання цих етапів забезпечить розробку системи знань, які сприятимуть 

реалізації в агропромисловому виробництві ефективної технічної і технологічної 

політики, спрямованих на забезпечення механізованого виробництва 

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції із заданими споживчими 

властивостями. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


