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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Конкурентне середовище функціонування, науково-

технічний прогрес, усезростаючі запити споживачів зумовлюють підвищення вимог до 

діяльності сільськогосподарських підприємств і вимагають постійного пошуку 

напрямів, шляхів та методів ефективного господарювання. Підприємство, з огляду на 

виробничі можливості та мінливість зовнішнього середовища, не завжди готове 

реагувати на сучасні виклики ринку.  

Економічно доцільний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах 

сьогодення забезпечується шляхом інтенсифікації виробництва, що потребує 

відповідних інноваційних змін. Досягнення конкурентних переваг на внутрішньому й 

зовнішньому ринках можливе завдяки інноваційному розвитку підприємств, ключова 

роль у якому належить технологічному оновленню виробництва. Питання такого 

оновлення є актуальним з огляду на те, що виробничі технології не є сталими, 

характеризуються динамічністю змін, які зумовлені досягненнями науки й техніки. 

Технологічне оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

необхідне в сучасних реаліях для існуючої системи господарювання, реалізується 

шляхом упровадження інноваційних технологій у рослинництві й тваринництві 

відповідно до потреб та можливостей підприємства на відповідному етапі його 

розвитку й заданому етапі розвитку економіки країни. 

Забезпечення процесу технологічного оновлення сільськогосподарського 

виробництва потребує теоретико-методологічного обґрунтування його ефективності, 

механізму реалізації, вибору серед значної кількості технологій виробництва у 

рослинництві і тваринництві прийнятного для підприємства варіанту, оцінки 

ефективності застосовуваних технологій.  

Теоретичні й прикладні аспекти інноваційного розвитку, техніко-

технологічного оновлення й ресурсного забезпечення виробничого процесу 

сільськогосподарських підприємств висвітлені у працях вітчизняних учених, 

зокрема: В. Амбросова, І. Баланюка, П. Березівського, О. Бородіної, В. Галанця, 

Н. Дучинської, О. Єрмакова, О. Захарчука, В. Зянька, І. Калачової, К. Ковтуненко, 

П. Лайка, В. Лихочвора, М. Маліка, П. Матковського, Л. Петришин, П. Пуцентейла, 

Г. Спаського, Г. Черевка, Д. Шеленко, О. Шпикуляка, О. Шубравської, В. Якубів, 

О. Ястремської, І. Яціва та ін. Проблематика інноваційної діяльності підприємств, 

упровадження інновацій у практичну діяльність сільськогосподарських підприємств 

та їхньої оцінки знайшла відображення у публікаціях зарубіжних вчених, зокрема: 

М. Банаш, Є. Барука, А. Васілєвскої, М. Васілєвского, Е. Гайля, Т. Краснічки, 

Я. Коваліка,  М. Кружки, П. Литви, Б. Міколайчік, Ф. Сюареза та ін. 

Напрацювання вчених, безумовно, мають важливе значення, оскільки служать 

основою для подальших наукових пошуків. Однак існуючі наукові дослідження 

спрямовані в основному на вивчення інноваційного розвитку сільськогосподарських 

підприємств загалом або їхнє технічне переоснащення. У першому випадку увага до 

технологічного оновлення виробництва обмежується його розглядом як складової 

інноваційної діяльності, у другому – є тільки однією з його забезпечуючих 

складових. Чимало проблемних питань, пов’язаних із з’ясуванням і поглибленням 

теоретико-методологічного розуміння суті технологічного оновлення виробництва, 



2 

  

його ефективності в сільськогосподарських підприємствах, системною класифікацією 

існуючих технологій у рослинництві і тваринництві, формуванням механізму 

забезпечення технологічного оновлення виробництва та методикою його оцінки, 

залишаються недостатньо висвітленими й потребують осучаснення. 

Усі ці питання вимагають теоретико-методологічного та практичного 

обґрунтування, що й зумовлює актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з науково-дослідними темами ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”, зокрема: “Розробка і 

обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму 

збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” (2012–

2017 рр., номер державної реєстрації 0113U004332), у рамках якої автором 

розроблено методику комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва 

в сільськогосподарських підприємствах; “Моделювання процесів управління в 

соціально-економічних системах” (2014–2023 рр., номер державної реєстрації 

0113U005083), внесок автора полягає у встановленні взаємозв’язку між прямими 

матеріальними витратами на виробництво сільськогосподарської продукції та 

показниками ефективності технологічного оновлення виробництва; “Розробка 

організаційно-економічного механізму удосконалення функціонування виробничо-

господарських структур регіону” (2011–2020 рр., номер державної реєстрації 

0111U000875), у рамках якої автором запропоновано організаційно-економічний 

механізм забезпечення технологічного оновлення виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах; “Розробка теоретичних та прикладних 

аспектів управління соціально-економічним розвитком регіону” (2012–2021 рр., 

номер державної реєстрації 0111U007667), автором визначено завдання та функції 

інноваційного менеджменту в процесі технологічного оновлення виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розробка й 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо 

забезпечення ефективності технологічного оновлення виробництва у сільськогоспо-

дарських підприємствах. Досягнення поставленої мети потребувало вирішення 

таких завдань:  

– розкрити економічну сутність та роль технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах; 

– з’ясувати економічний зміст поняття ефективності технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах; 

– систематизувати види технологічного забезпечення виробництва та виявити 

його особливості у рослинництві і тваринництві; 

– обґрунтувати методологію дослідження технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах; 

– ідентифікувати фактори впливу на процес технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах;  
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– виокремити й обґрунтувати критерії та показники оцінки технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах; 

– встановити стан ресурсного забезпечення, тенденції та вплив факторів на 

процес технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах; 

– оцінити ефективність технологічного забезпечення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах;   

– розкрити напрями державного регулювання технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах;  

– запропонувати методику комплексного оцінювання технологічного 

забезпечення виробництва у сільськогосподарських підприємствах; 

– розробити організаційно-економічний механізм забезпечення технологіч-

ного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємства;  

– обґрунтувати завдання та функції інноваційного менеджменту в процесі 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах;  

– визначити напрями підвищення ефективності технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах на основі запровадження 

новітніх технологій. 

Об’єктом дослідження є процес технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та 

прикладних аспектів забезпечення ефективності процесу технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної 

роботи стали фундаментальні положення і принципи економічної теорії та 

діалектичний метод пізнання, що дало змогу комплексно дослідити процес 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах. 

У дисертаційному дослідженні застосовано загальнонаукові й спеціальні 

методи, зокрема: узагальнення – з метою розгляду і критичного підсумування 

існуючих теоретичних аспектів технологічного оновлення виробництва та пов’язаних 

із цим процесом понять; систематизацію – для упорядкування зібраної інформації про 

технологічне оновлення виробництва; системний – для забезпечення розгляду 

процесу технологічного оновлення виробництва як системи у взаємозв’язку та 

взаємообумовленості його елементів; дедукцію, аналіз – з метою виокремлення етапів 

і складових процесу технологічного оновлення виробництва; індукцію, синтез – для 

вивчення окремих складових, факторів і етапів технологічного оновлення 

виробництва та формування висновків щодо процесу технологічного оновлення 

виробництва загалом; абстрагування – для зосередження уваги на певних 

принципових аспектах технологічного оновлення виробництва; зведення – з метою 

формування висновків про ефективність процесу технологічного оновлення 

виробництва на основі розгляду показників, які його характеризують; статистико-

економічний, порівняння, табличний – з метою збору статистичної інформації та 

оцінки стану, тенденцій, ресурсного забезпечення, чинників впливу на процес 

технологічного оновлення виробництва і визначення ефективності його здійснення;  
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групування – для формування бального виміру показників комплексної оцінки 

технологічного забезпечення виробництва; кореляційно-регресійний аналіз – для 

визначення взаємозв’язку між прямими витратами на виробництво продукції й 

показниками ефективності технологічного оновлення виробництва; формалізації – з 

метою представлення методики комплексної оцінки технологічного забезпечення 

виробництва у вигляді формул; соціологічний – з метою анкетного опитування 

респондентів у процесі дослідження застосовуваних технологій у 

сільськогосподарських підприємствах та встановлення ваги значимості показників 

комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва; графічний – для 

наочного відображення процесу технологічного оновлення виробництва у вигляді 

таблиць і рисунків та візуалізації об’єкта дослідження; монографічний – з метою 

розрахунку комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва 

фермерського господарства. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, дані Державної служби 

статистики України, матеріали Державної служби зайнятості України, фінансово-

статистична звітність досліджуваного підприємства, результати анкетного 

опитування, особисті спостереження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів пов’язана з обґрунтуванням 

теоретичних, методологічних і прикладних аспектів технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах та ефективності його 

здійснення. У процесі дослідження отримано такі найістотніші наукові результати, 

які характеризуються науковою новизною: 

уперше:  

– розроблено організаційно-економічний механізм забезпечення технологічного 

оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств, що характеризується 

наявністю суб’єктів та об’єкта, на який направлені їхні дії, передбачає етапність його 

реалізації (попередній, поточний, завершальний етапи), відображає мобілізацію 

ресурсного забезпечення (трудові, фінансові, науково-інформаційні, технологічні, 

технічні, матеріальні, земельні, біологічні ресурси), враховує вплив факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовищ функціонування підприємства і 

спрямовується на досягнення параметрів очікуваної ефективності здійснення цього 

процесу (економічної, технологічної, екологічної, соціальної); 

– обґрунтовано методику визначення комплексної оцінки технологічного 

забезпечення виробництва сільськогосподарських підприємств, відповідно до якої 

враховується коефіцієнт (встановлений експертним методом) та бальна оцінка, яка 

відображає відносний рівень показників впродовж обраного для спостереження періоду 

(розрахована шляхом групування фактичних показників діяльності 

сільськогосподарських підприємств) критеріїв і показників виробничо-господарської 

діяльності підприємства, ефективності та інтенсивності виробничого процесу, що дає 

змогу визначити рівень технологічного забезпечення виробництва сільсько-

господарських підприємств загалом, оцінити його в динаміці, а також розрахувати 

комплексну оцінку технологічного забезпечення виробництва конкретного підприємства 

й порівняти її з середньогалузевими показниками з метою напрацювання управлінських 

рішень щодо подальших напрямів інноваційного розвитку суб’єкта господарювання; 
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– запропоновано системну класифікацію технологій у сільськогосподарських 

підприємствах на основі виділення суттєвих (визначальних) ознак, які характеризують 

технології (у рослинництві – за ознаками ступеня обробітку ґрунту та застосування 

технічних засобів, рівня використання ресурсів, ефективності виробництва, 

екологічності виробництва, застосування агрохімікатів, основних якісних 

характеристик сільськогосподарської продукції та впливу на організм людини; у 

тваринництві – за ознаками інтенсивності/екстенсивності виробництва, рівня 

використання ресурсів, ефективності виробництва, інтенсивності втручання людини у 

виробничий процес, використання синтетичних та хімічних засобів). Такий підхід дає 

змогу підприємству оптимізувати процес вибору технологічного забезпечення з метою 

оновлення виробництва відповідно до його цілей та можливостей на заданому етапі 

розвитку; 

удосконалено: 

– підхід щодо розуміння суті технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах, який, на відміну від існуючих, передбачає 

розгляд його як ключового чинника забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств на ринку, невід’ємної складової політики інноваційного розвитку 

суб’єктів господарювання, що полягає в процесі заміни технології виробництва на 

нову, досконалішу, а це, зумовлює зміни інших елементів виробничого процесу та 

спрямовує на досягнення ефективнішої діяльності підприємств;  

– системний підхід щодо визначення економічного змісту ефективності 

процесу технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах, що дало змогу виокремити види ефективності (економічна, 

технологічна, екологічна, соціальна) та обґрунтувати її сутність з позицій: 

співвідношення ефекту і витрат, отриманого результату і поставленої мети при 

заданому наборі ресурсів; задоволення інтересів зацікавлених сторін; як 

зовнішнього і внутрішнього поняття; результативності й мінімізації витрат; 

якісного, кількісного і вартісного показників виробництва; багаторівневого і 

комплексного поняття; 

– методологічний інструментарій дослідження технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах, який охоплює методологічні 

засади, принципи, підходи і методи, що створює умови для науково-обґрунтованого 

розгляду цього процесу та розширює можливості системної оцінки напрямів 

підвищення ефективності здійснення технологічного процесу;  

– теоретико-методологічні засади інноваційного менеджменту в процесі 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах, 

зокрема щодо завдань (аналіз попиту і пропозиції на ринку відповідно до сучасних 

умов господарювання; вибір цільового ринкового сегмента; вивчення новітніх 

досягнень науки, техніки, технологій; прогнозування змін ситуації на ринку в 

майбутньому; визначення мети, цілей та завдань технологічного оновлення 

виробництва у діяльності підприємства; аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників 

впливу на технологічне оновлення виробництва; формулювання основних напрямів 

стратегії інноваційної діяльності; вибір та реалізація оптимальної стратегії 

технологічного оновлення виробництва; розробка тактичних заходів щодо 

технологічного оновлення виробництва; оцінка ефективності прийнятих 
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стратегічних і тактичних рішень; керівництво і контроль упродовж усього 

технологічного процесу) та функцій (планування, мотивація, організація, 

керівництво, контроль, розвиток), які є невід’ємними складовими управління 

підприємством;  

– підходи щодо автоматизації управлінського (планування, організація, 

контроль, облік та аналіз, оцінка, управління бізнес-процесами) та виробничого (у 

рослинництві – обробіток землі, вирощування культур, збір урожаю й у 

тваринництві – утримання, годування, догляд, розведення, прибирання) процесів 

сільськогосподарських підприємств на основі впровадження новітніх технологій, 

зокрема системи технологій точного землеробства й відповідного програмного 

забезпечення, спрямованих на розширення теоретичної бази при розробці 

управлінських рішень з метою технологічного оновлення виробництва;  

набули подальшого розвитку: 

– систематизація переваг та недоліків існуючих технологій у рослинництві і 

тваринництві (в економічному, соціальному, екологічному та технологічному 

аспектах), що розширює можливості для їхнього вибору в процесі технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах; 

– ідентифікація внутрішніх і зовнішніх (макро- і мікросередовища) факторів 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах, 

розкриття характеру їхнього впливу та взаємозв’язку, що сприятиме ефективнішому 

налагодженню зазначеного процесу на підприємстві; 

– визначення, обґрунтування та систематизація критеріїв і показників, які 

характеризують технологічне оновлення виробництва сільськогосподарських 

підприємств, зокрема йдеться про критерії виробничо-господарської діяльності, 

ефективності (за видами і ресурсами) та інтенсивності (за ресурсами) діяльності, що 

дає змогу комплексно і всебічно оцінити зазначений процес у сільськогосподарських 

підприємствах; 

– установлення взаємозв’язку між елементами прямих матеріальних витрат на 

виробництво сільськогосподарської продукції у рослинництві і тваринництві та 

показниками урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, 

що дало змогу обґрунтувати залежність між зростанням матеріальних витрат на 

виробництво продукції та показниками ефективності технологічного оновлення 

виробництва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

впровадження теоретико-методологічних і прикладних рекомендацій, отриманих у 

процесі дисертаційного дослідження у практичній діяльності суб’єктів 

господарювання та органів державної влади, сприятиме підвищенню ефективності 

технологічного оновлення виробництва в сільськогосподарських підприємствах.  

Отримані у процесі дисертаційного дослідження висновки та пропозиції щодо 

матеріально-технічного забезпечення технологічного оновлення виробництва 

використано при формуванні Комплексної програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016–2020 роки 

Івано-Франківською обласною державною адміністрацією (довідка № 1356/0/2-

18/01-116 від 26.12.2018 р.). 
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Результати наукових досліджень щодо узагальнення особливостей, чинників, 

показників та тенденцій технологічного оновлення виробництва в сільськогосподар-

ських підприємствах, пропозиції щодо вдосконалення управління цим процесом 

використано у практичній роботі управління регіональної політики Херсонської 

державної адміністрації (довідка № 1357-01-04/0/18/344-20-163 від 14.02.2019 р.). 

Унесені пропозиції стосовно програмного забезпечення інноваційного 

розвитку сільськогосподарських підприємств, зокрема технологічного оновлення 

виробництва, враховано у роботі Департаменту агропромислового розвитку Івано-

Франківської обласної державної адміністрації (довідка № 213/01-14/01 від 

06.09.2019 р.). 

Пропозиції автора щодо покращення державного регулювання та підтримки 

технологічного оновлення виробництва в сільськогосподарських підприємствах 

використано у роботі Жовківської районної державної адміністрації Львівської 

області (довідка № 02-36/740 від 11.06.2019 р.). 

Рекомендації автора щодо охоплення державним статистичним 

спостереженням з питань інноваційної діяльності кількісних показників 

технологічного оновлення виробництва, показників ефективності та інтенсивності 

зазначеного процесу взято до уваги в роботі Головного управління статистики в 

Івано-Франківській області (довідка № 15-18/2223-19 від 26.09.2019 р.). 

Розробки стосовно напрямів і способів управління інноваційним розвитком та 

технологічним оновленням виробництва використано у практичній діяльності 

фермерського господарства “Ігоря Гунчака” (довідка № 4 від 11.09.2018 р.). Наукові 

розробки щодо визначення та обґрунтування показників ефективності 

технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств 

запроваджено у діяльності ПАП “Фортуна” (довідка № 5 від 11.10.2018 р.). Наукові 

обґрунтування щодо ресурсного забезпечення технологічного оновлення 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах враховано у діяльності 

приватного фермерського господарства “Поточище” (довідка № 164 від 

17.12.2018 р.). Запропонований автором алгоритм здійснення технологічного 

оновлення виробництва реалізовано у практичній діяльності фермерського 

господарства “Новий рівень 2006” (довідка № 22 від 18.11.2019 р.). 

Теоретичні та методичні результати дисертаційного дослідження 

використовуються в навчальному процесі при викладанні курсів “Інноваційний 

менеджмент”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Планування діяльності 

підприємства” для студентів економічних спеціальностей, а також у науково-

дослідній роботі викладачів, аспірантів і студентів ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” (довідка № 01-23/291 від 

06.12.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

науковим дослідженням, що відображає авторський підхід до забезпечення 

ефективності процесу технологічного оновлення виробництва в сільсько-

господарських підприємствах. Наукові положення, результати, висновки і 

пропозиції, що виносяться на захист, отримано автором особисто. Із наукових 

праць, які опубліковані у співавторстві, використано лише ті положення, які є 

результатом власних досліджень автора.  



8 

  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідалися та одержали схвалення на міжнародних, всеукраїнських і 

регіональних науково-практичних конференціях, зокрема: “Перспективні форми 

організації господарської діяльності на селі” (Київ, 2019 р.); “Ефективність 

функціонування сільськогосподарських підприємств” (Львів, 2019 р.); “Наука і 

освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства” (м. Бережани, 2019 р.); 

“Сільські території України: стан і перспективи розвитку” (Львів, 2019 р.); 

“Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне 

забезпечення” (Бережани, 2018 р.); “Стан та розвиток підприємництва в умовах 

ринкової економіки: проблеми та перспективи” (Дніпро, 2018 р.); “Сталий розвиток 

Прикарпаття контексті глобалізаційних процесів” (Івано-Франківськ, 2018 р.). 

“Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи” (Київ, 2017 р.); 

“Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та 

проблеми відтворення” (Львів, 2017 р.); “Проблеми та перспективи соціально-

економічного розвитку регіонів” (Івано-Франківськ, 2015 р.); “Розвиток 

національної економіки: методологія та практика” (Івано-Франківськ, 2014 р.); 

“Розвиток національної економіки: теорія та практика” (Івано-Франківськ, 2015 р.); 

“Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону” (Івано-

Франківськ, 2013 р.);  

Публікації. За результатами наукових досліджень автором опубліковано 

42 наукові праці, у тому числі 23 статті у наукових фахових виданнях України, з 

яких одна стаття у виданні, включеному до наукометричної базі Scopus, 3 статті в 

наукових іноземних виданнях, 14 публікацій у матеріалах і тезах конференцій, одна 

публікація у інших виданнях. Загальний обсяг публікацій 46,2 друк. арк., з них 

особисто автору належить 40,52 друк. арк.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертаційна 

робота викладена на 578 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація містить 

74 таблиці, 13 рисунків, 22 додатки. Список використаних джерел налічує 509 

найменувань на 55 сторінках. Додатки займають 88 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету та завдання наукового дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, представлено їхню апробацію й особистий внесок 

автора. 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження технологічного 

оновлення виробництва та його ефективності у сільськогосподарських 

підприємствах» з’ясовано економічну сутність та роль технологічного оновлення 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах, розкрито економічний зміст 

ефективності його здійснення, розглянуто види та особливості технологічного 

забезпечення виробництва у рослинництві й тваринництві.  



9 

  

На основі вивчення, узагальнення і систематизації дефініцій “інновація”,  

“технологія”, “оновлення”, “виробництво”, “технологічний процес” запропоновано 

авторський підхід до розгляду поняття технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах як ключового чинника забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств на ринку, невід’ємної складової політики 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, що полягає в процесі заміни 

технології виробництва на нову, досконалішу, зумовлює зміни інших елементів 

виробничого процесу і передбачає досягнення ефективнішої діяльності підприємств.  

Дослідження ефективності технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах як системного поняття дало змогу визначити 

економічну, технологічну, екологічну й соціальну складові. Обґрунтовано 

ефективність технологічного оновлення виробництва з позицій: співвідношення 

ефекту і витрат; отриманого результату і поставленої мети при заданому наборі 

ресурсів; задоволення інтересів зацікавлених сторін; зовнішнього і внутрішнього 

поняття; результативності й мінімізації витрат; якісного, кількісного й вартісного 

показника виробництва; багаторівневого і комплексного поняття. 

Технологічне оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

забезпечується шляхом запровадження відповідних технологій. З огляду на 

відсутність цілісної класифікації технологій у рослинництві й тваринництві, 

запропоновано класифікацію на основі виокремлення визначальних ознак, які їх 

характеризують і можуть стати підґрунтям для вибору технології з метою 

технологічного оновлення виробництва. Такий підхід дасть змогу підприємству 

обрати оптимальний варіант технологічного забезпечення у рослинництві і 

тваринництві, орієнтуючись на власні цілі й можливості на заданому етапі розвитку 

(рис. 1).  

Технологічне оновлення виробництва в сільськогосподарських підприємствах 

має специфічні особливості у рослинництві і тваринництві. Такими особливостями у 

рослинництві визначено: запровадження комплексних багатофункціональних 

агрегатів, досконалих технічних пристроїв та механізмів, які за один прохід дають 

змогу здійснити низку операцій; застосування елементів системи точного 

землеробства; перехід до малоротаційних сівозмін; широке застосування 

агрохімікатів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, гербіцидів; внесення 

добрив у рідкому стані під корінь рослин; використання високопродуктивних сортів 

насіння і гібридів та його оброблення протруйниками; заміна оранки землі глибоким 

розпушуванням, міжрядковим обробітком ґрунту або перевертанням скиби; 

збагачення ґрунту бактеріями.  

Основними ознаками сучасного технологічного оновлення виробництва у 

тваринництві є: раціональне використання усіх видів ресурсів, зокрема 

сільськогосподарських тварин; комплексна механізація й автоматизація 

виробничого процесу на основі запровадження якісної та надійної техніки; широке 

використання хімічних засобів; спеціалізація виробництва; переважання 

управлінської праці над ручною фізичною; орієнтація на високі якісні та екологічні 

показники продукції тваринництва; упровадження прогресивних технологій; 

орієнтація на комфортне утримання тварин.  
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Рис. 1. Ознаки класифікації технологій виробництва  

у рослинництві і тваринництві 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Визначено проблемні питання, пов’язані з впровадженням інноваційних 

технологій у практику діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств, 

що стримують процес технологічного оновлення виробництва. Серед них: відсутність 

сучасної матеріально-технічної бази, нормативного та інституційного забезпечення; 

потреба в значних фінансових вкладеннях, висококваліфікованих працівниках та 

постійному підвищенні їхньої кваліфікації; низький рівень державної фінансової 

підтримки; необхідність активізації наукових досліджень в аграрній сфері. 

У другому розділі «Методологічні аспекти дослідження технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах» розкрито 

методологію дослідження технологічного оновлення виробництва у сільсько-

господарських підприємствах; висвітлено фактори впливу на цей процес та 

виокремлено критерії і показники технологічного оновлення виробництва. 

Важливість технологічного оновлення виробництва в інноваційному розвитку 

сільськогосподарських підприємств зумовлює необхідність застосування наукового 

підходу до його вивчення та практичної реалізації. Встановлено, що результативне 

наукове дослідження процесу технологічного оновлення виробництва сільсько-

господарських підприємств вимагає визначення методології його здійснення у розрізі 

методологічних засад, принципів, підходів та методів дослідження, що забезпечують 

теоретичну обґрунтованість і наукову доказовість отриманих результатів.  

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

ТЕХНОЛОГІЇ У РОСЛИННИЦТВІ 
 

ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ 

За ступенем обробітку ґрунту та 

застосуванням технічних засобів 

За рівнем використання ресурсів 

За рівнем ефективності виробництва 

За рівнем екологічності виробництва 

За рівнем застосування агрохімікатів 

За основними якісними характеристиками 

сільськогосподарської продукції та 

впливом на організм людини 

 

 

За ознакою інтенсивності/екстенсивності 

виробництва 

 

За рівнем використання ресурсів  

За рівнем ефективності виробництва 

 

За інтенсивністю втручання людини у 

виробничий процес 

 

За рівнем використання синтетичних та 

хімічних засобів 
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Методологічними засадами дослідження процесу технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємства є його розгляд як: складової 

науково-технічного процесу та інноваційного розвитку підприємства; результату 

підприємницької діяльності, свободи дій підприємця та розвитку технологічних 

укладів; вимоги часу і ринкової системи господарювання; основи інтенсивного 

розвитку економіки та ефективного соціально-економічного функціонування 

підприємства. Визначено такі важливі методологічні засади дослідження 

зазначеного процесу, як: розгляд інформаційного забезпечення, функціонування 

активного ринку інновацій, розвитку інноваційної інфраструктури, розуміння 

працівниками місії, мети та цілей діяльності підприємства як необхідних умов 

технологічного оновлення виробництва; розгляд рівня задоволення потреб 

споживача як основної кінцевої зовнішньої мети функціонування підприємства і 

технологічного оновлення виробництва; забезпечення збереження, розвитку й 

використання складових технологічного оновлення виробництва; створення на 

підприємстві умов для реалізації творчого потенціалу працівників щодо форм 

технологічного оновлення виробництва та його впровадження у виробничий процес; 

державна підтримка у сфері інноваційної діяльності й технологічного оновлення 

виробництва; участь у заходах міжнародної науково-технологічної кооперації та 

трансферу технологій; здійснення технологічного оновлення виробництва з 

урахуванням специфіки та особливостей галузі, до якої належить підприємство. 

Процес технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах має ґрунтуватися на принципах: соціально-економічної ефективності; 

єдності складових технологічного оновлення; доцільного державного втручання; 

екологічної безпеки; збалансованості технологічного оновлення виробництва; 

використання досягнень світової науки в галузі; міжнародного співробітництва у 

сфері технологічного оновлення виробництва; конфіденційності; орієнтації на 

інноваційний шлях розвитку; здорової конкуренції; креативності; інформаційного 

забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності. 

Важливою складовою дослідження технологічного оновлення виробництва є 

врахування процесного, ресурсного, облікового, системного, синергетичного, 

систематичного, комплексного та ситуаційного підходів. 

Ефективне здійснення процесу технологічного оновлення виробництва 

сільськогосподарських підприємств вимагає достовірної та об’єктивної оцінки 

факторів, які впливають на нього. Факторами технологічного оновлення виробництва 

визначено всі ті ресурси, які підприємство використовує під час його здійснення; 

умови, у яких реалізується цей процес, і сили, які впливають на його хід та 

результативність.  

Серед значної кількості факторів впливу на технологічне оновлення 

виробництва сільськогосподарських підприємств виокремлено зовнішні 

(макросередовища і мікросередовища) та внутрішні фактори, на основі наявності 

зовнішнього і внутрішнього середовищ функціонування підприємства.  

До зовнішніх факторів макросередовища зараховано: глобалізацію економіки, 

демографічні, інформаційні, соціально-культурні, ринкові умови господарювання, 

державну політику, рівень науково-технічного прогресу, розвиток підприємницької 

діяльності, рівень економічного розвитку країни. Серед зовнішніх факторів 
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мікросередовища виокремлено: потреби та запити споживачів, рівень конкуренції в 

галузі та у відповідному сегменті ринку, інфраструктурне забезпечення, особливості 

галузі й тенденції її розвитку. Внутрішні фактори – це кадрове забезпечення, 

комунікації на підприємстві, розмір підприємства, життєвий цикл продукції 

підприємства, конкурентоспроможність підприємства та попит на його продукцію, 

технічна база підприємства й специфіка використання засобів праці, якість та 

екологічність технологічної ідеї, фінансове становище та політика підприємства 

щодо залучення коштів інвесторів, механізація й автоматизація виробничого 

процесу, наявність та ефективність функціонування відділу науково-дослідних 

розробок, організація управління підприємством, економічна доцільність 

впровадження, використання та обслуговування нової технології, міжнародне 

науково-технологічне співробітництво підприємства, забезпечення сировинними 

ресурсами.  

Зважаючи на те, що технологічне оновлення виробництва в сільськогоспо-

дарських підприємствах є процесом, що складається з низки послідовних дій, 

результати його здійснення відображаються у відповідних кількісних та якісних 

критеріях і показниках виробничо-господарської діяльності цих підприємств 

(характеризують виробництво та реалізацію продукції, залучення інвестицій), 

ефективності їх функціонування (дають змогу здійснити оцінку цієї ефективності за 

видами – економічна, соціальна, екологічна, соціальна та за ресурсами – трудові, 

фінансові, основні засоби, оборотні засоби, земельні ресурси, сільськогосподарські 

тварини), інтенсивності використання основних видів ресурсів (дають змогу оцінити 

використання основних та оборотних засобів, трудових ресурсів, землі, тварин). 

Систему відповідних показників доцільно застосовувати з метою ґрунтовного та 

всебічного аналізу технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських  

підприємствах.  

У третьому розділі «Діагностика стану, ресурсного забезпечення та 

чинників процесу технологічного оновлення виробництва у сільськогоспо-

дарських підприємствах» здійснено оцінку соціально-економічних передумов та 

ресурсного забезпечення технологічного оновлення виробництва у сільсько-

господарських підприємствах, визначено тенденції й ідентифіковано чинники цього 

процесу.  

Забезпечення основними видами ресурсів сільськогосподарських підприємств 

(табл. 1) упродовж останніх років зростає, за винятком трудових ресурсів та 

іноземних інвестицій, щодо яких спостерігається скорочення. 

В Україні переважають відносно невеликі за площею землекористування та 

поголів’ям сільськогосподарських тварин підприємства. Так у 2018 р. 41,4 % 

підприємств мали у власності й користуванні до 50 га сільськогосподарських 

угідь. Понад третина підприємств (36,7 %) утримували до 100 голів великої 

рогатої худоби; 31,2 % – від 200 до 499 голів свиней; 41,6 % підприємств 

утримували до 5000 голів птиці. Спостерігається також тенденція до збільшення 

кількості агрохолдингів, які мають у своєму користуванні значні площі 

сільськогосподарських угідь й утримують велику кількість тварин. Однак для 

більшості підприємств характерна переважно вузька спеціалізація виробництва, 

що створює можливості його технологічного оновлення. 
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Таблиця 1 

Ресурсне забезпечення виробництва в  

сільськогосподарських підприємствах України * 

 

Показник 

Роки 

2009 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 

2009, 

%, рази 

Кількість 

підприємств, од. 
57152 46199 45379 47697 45558 49208 86,1 

Площа сільськогоспо-

дарських угідь, тис. га 
21019,3 20437,2 20548,9 20745,7 20850,6 21050,2 100,1  

Умовне поголів’я 

тварин, тис. гол. 
3945,4 4594,4 4355,5 4380,5 4226,4 4163,6 105,5 

Чисельність праців-

ників, тис. осіб 
651,7 487,8 449,8 446,2 435,5 414,3 63,6 

Припадає у 

розрахунку на 100 га 

с.-г. угідь, тис. грн: 

основних засобів  

 

 

 

467,5 

 

 

 

780,2 

 

 

 

929,3 

 

 

 

1158,2 

 

 

 

1463,4 

 

 

 

1752,1 

 

 

 

3,7 рази 

оборотних засобів  394,2 1309,1 2504,4 6356,3 3064,8 3107,7 7,9 рази 

капітальних 

інвестицій  
53,8 90,0 142,6 226,5 304,1 309,1 5,7 рази 

іноземних інвестиції, 

тис. дол. США 
3,2 3,8 3,0 2,4 2,8 2,7 84,4 

*
Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України. 
 

Зростання упродовж останніх років обсягів виробництва продукції сільського 

господарства у сільськогосподарських підприємствах (табл. 2) в умовах скорочення 

кількості таких підприємств, зайнятих працівників і незначних змін площі 

використовуваних угідь свідчить про застосування суб’єктами господарювання 

технологій, спрямованих на підвищення урожайності сільськогосподарських культур і 

продуктивності тварин. Стимулом для нарощування обсягів виробництва є 

перспективи експорту окремих видів продукції. 

Для технічного оснащення виробництва сільськогосподарські підприємства 

впроваджують комплексні, багатофункціональні, менш енергозатратні агрегати. 

Це призвело до зменшення кількості технічних засобів (упродовж аналізованого 

періоду кількість тракторів у розрахунку на 1 000 га ріллі скоротилася на 22,2 %) 

та енергетичних потужностей підприємств (зменшилися на 17,2  % при зростанні 

середньої потужності двигуна трактора на 78,9 %).  

Важливим чинником технологічного оновлення виробництва у сільськогоспо-

дарських підприємствах є людський ресурс, зважаючи на те, що суб’єктом усіх 

управлінських і виробничих процесів на підприємстві є людина-працівник. Упродовж 

2009–2018 рр. кількість працівників сільськогосподарських підприємствах України 

зменшилася завдяки підвищенню рівня механізації та автоматизації виробництва на 

36,4 %.  



14 

  

Таблиця 2 

Динаміка виробництва основних видів продукції сільськогосподарськими 

підприємствами в Україні, тис. ц
*
  

Продукція 

Роки 

2009 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 

2009, %, 

рази 

Виробництво основних сільськогосподарських культур: 

Культури 

зернові та 

зернобобові  

358419,4 499025,8 465065,8 520222,5 479050,9 558406,5 155,8 

Буряк цукровий 

фабричний 
91515,7 145993,7 95537,6 133488,6 142271,8 129980,7 142,0 

Соняшник  51773,5 86816,7 95492,5 117300,5 105967,3 121900,0 2,4 рази 

Ріпак і кольза  18270,8 21495,1 17092,6 11231,3 21610,5 27168,4 148,7 

Соя  10078,6 36745,8 36750,4 39994,6 36471,3 41026,2 4,1 рази 

Картопля  5175,8 7589,0 4559,6 4681,6 4294,1 4143,6 80,1 

культури 

овочеві  
11200,7 13402,7 12817,0 13229,3 13439,3 13463,5 120,2 

Культури 

плодові та 

ягідні 

2147,8 3319,7 4116,8 3705,4 3337,7 5514,6 2,6 рази 

Виробництво основних видів продукції тваринництва 

М’ясо:  

– яловичина і 

телятина 

113,6 98,4 93,7 99,2 94,8 87,7 77,2 

– свинина 207,1 377,0 400,3 397,0 372,6 359,8 173,7 

– птиця 711,5 974,4 967,7 992,4 1014,1 1084,6 152,4 

Молоко 2236,0 2647,5 2669,2 2705,6 2765,7 2755,5 123,2 

Яйця, млн шт. 9258,2 12536,2 9762,2 8067,6 8365,3 8900,3 96,1 

Вовна, т 840,0 379,0 314,0 314,0 255,0 236,0 28,1 
*
Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України. 
 

Освітній рівень персоналу сільськогосподарських підприємств і рівень 

матеріальної мотивації їхньої праці зростає, проте залишається нижчим порівняно з 

промисловістю. Незважаючи на зростання потреби роботодавців у кваліфікованих 

робітниках галузі, низьким є рівень навчання й підвищення кваліфікації працівників. 

У четвертому розділі «Рівень ефективності технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах» проведено аналіз 

ефективності та інтенсивності технологічного оновлення виробництва в сільсько-

господарських підприємствах, здійснено оцінку показників ефективності 

технологічного оновлення виробництва у рослинництві і тваринництві, встановлено 

взаємозв’язок між показниками ефективності технологічного оновлення 

виробництва у рослинництві і тваринництві та прямими матеріальними витратами 

на виробництво сільськогосподарської продукції. 
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Показники функціонування сільськогосподарських підприємств в Україні 

(табл. 3) свідчать про підвищення результативності їхньої діяльності впродовж 2009–

2018 рр. за більшістю позицій. Така динаміка відображає підвищення ефективності 

застосовуваного технологічного забезпечення в економічному та екологічному 

аспектах.  

Таблиця 3 

Результативні показники функціонування сільськогосподарських 

підприємств в Україні
* 

Показник 

Роки 

2009 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 

2009, %, 

рази, в.п. 

Продукція сіль-

ського господар-

ства, млн грн 

96273,6 139058,4 131918,6 145119,0 140535,2 158306,5 164,4 

у т.ч. рослинництва  71275,2 105529,5 99584,7 113392,6 108601,1 124719,0 175,0 

  тваринництва  24998,4 33528,9 32333,9 31726,4 31934,1 33587,5 134,4 

у розрахунку на: 

одне підприємство, 

тис. грн. 

 

1684,5 

 

3010,0 

 

2907,0 

 

3042,5 

 

3084,8 

 

3217,1 

 

191,0 

100 га с.-г. угідь, 

тис. грн 
458,0 680,4 642,0 699,5 674,0 752,0 164,2 

100 грн вартості 

необоротних 

активів, грн 

147,0 113,0 77,0 67,0 52,0 48,1 32,7 

100 грн вартості не-

оборотних і обо-

ротних активів, грн 

65,0 36,0 20,0 10,0 16,0 16,1 24,8 

Чистий прибуток у 

розрахунку на 

100 га с.-г. угідь, 

тис. грн 

36,1 110,0 530,0 470,0 330,2 337,3 9,3 рази 

Рентабельність 

виробництва, % 
10,4 11,8 39,1 29,0 18,5 18,2 7,8 в.п. 

Утворення небез-

печних відходів у 

розрахунку на 100 

га с.-г. угідь, т 

40,1** 41,4 42,5 42,0 29,7 28,4 70,8 

Відношення 

розміру заробітної 

плати працівників 

до мінімального її 

рівня, рази 

2,0 2,0 2,6 2,8 1,8 1,9 95,0 

*
 Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України. 

**
 Інформацію наведено станом на 2010 р. у зв’язку зі специфікою формування 

статистичних даних. 

 

Упродовж аналізованого періоду (2009–2018 рр.) урожайність усіх 

сільськогосподарських культур в аграрних підприємствах України має тенденцію до 
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зростання. Ці підприємства орієнтуються на виробництво продукції, яка 

користується підвищеним попитом і дає можливість із найменшими витратами в 

короткі терміни отримати прибутки. У результаті зростає частка виробництва 

експортоорієнтованої продукції рослинництва, зокрема вирощування зернових і 

технічних культур. Вищий рівень урожайності основних культур характерний для 

підприємств з високою концентрацією виробництва продукції рослинництва, що 

свідчить про доступність технологічного оновлення виробництва насамперед для 

великих підприємств – крупних землевласників. На досягнення позитивних 

результатів діяльності сільськогосподарських підприємств у галузі рослинництва 

впливає активне застосуванням мінеральних добрив та агрохімічних засобів захисту 

рослин, посівного матеріалу нових сортів, досконалішої техніки.  

Показники продуктивності тварин у сільськогосподарських підприємствах 

мають тенденцію до зростання, за винятком несучості курей та настригу вовни. 

Основою ефективного технологічного забезпечення виробництва продукції 

тваринництва є належна кормова база (підвищується роль комбікормів та преміксів, 

які, однак, негативно впливають на якісні характеристики продукції), кваліфікований 

догляд та утримання порід тварин, пристосованих до природно-кліматичних 

особливостей регіону.  

Виробництво продукції рослинництва упродовж досліджуваного періоду в 

основному було рентабельним. Однак показники рентабельності в окремі роки 

помітно коливалися, що вказує на мінливі умови для ведення аграрного бізнесу, 

зокрема наявність певного диспаритету щодо зростання цін на сільськогосподарську 

продукцію та ресурси для її виробництва. Загалом складнішою є ситуація в галузі 

тваринництва. Стабільно рентабельним в останні роки було лише виробництво 

молока, проте збитковим залишається вирощування великої рогатої худоби, овець та 

кіз на м’ясо, виробництво вовни.  

Інноваційні технології забезпечують досягнення високих показників 

ефективності використання основних видів ресурсів (табл. 4), що вказує на 

економічну доцільність технологічного оновлення виробництва.  

Упродовж аналізованого періоду покращилась більшість показників 

ефективності використання основних видів ресурсів у сільськогосподарських 

підприємствах та забезпечення ними (це стосується показників фондоозброєності та 

фондооснащеності). Водночас негативними обставинами є надто високі показники 

плинності персоналу та низькі показники оборотності оборотних засобів. Певною 

мірою це пов’язано зі специфікою галузі, та слід зазначити, що в динаміці ці 

показники погіршуються.  

Процес технологічного забезпечення виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах характеризують показники інтенсивності використання основних 

видів ресурсів. Вони мають важливе значення для аналізу відповідного процесу, 

зважаючи на те, що інтенсифікація діяльності є результатом науково-технічного 

прогресу і спрямована на зростання кількісних та якісних показників виробництва 

продукції, зниження витрат на одиницю продукції внаслідок удосконалення 

виробничого процесу. 
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Таблиця 4 

Ефективність використання основних видів ресурсів у сільськогосподарських 

підприємствах України
* 

 

Показник 

Роки 

2009 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 2009, 

%, разів, +/-, 

в.п. 

Земельні ресурси 

Коефіцієнт ефективності 

використання с.-г. угідь 
0,85 1,00 0,99 1,02 1,00 1,04 +0,19  

Трудові ресурси 

Продуктивність праці, тис. грн 131,3 227,7 223,3 275,3 271,5 313,6 2,4 рази 

у рослинництві, тис. грн 138,7 228,9 218,8 270,9 260,8 305,3 2,2 рази 

у тваринництві, тис. грн 114,0 224,1 238,0 292,5 315,5 348,9 3,1 рази 

Коефіцієнт використання 

робочого часу 
0,89 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 + 0,02 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,49 0,54 0,50 0,50 0,54 0,51 + 0,02 

Основні засоби 

Фондовіддача, грн 0,98 0,87 0,69 0,60 0,46 0,43 43,9 

Фондомісткість, грн 1,02 1,15 1,45 1,66 2,17 2,33 2,3 рази 

Фондоозброєність праці, тис. грн 157,2 347,9 457,8 585,6 752,7 1028,5 6,5 рази 

Фондооснащеність 

виробництва, тис. грн 
4,7 7,8 9,3 11,6 14,7 17,8 3,8 рази 

Рентабельність основних засобів, 

% 
7,7 13,5 53,9 37,7 22,6 19,3 + 11,6 в.п. 

Оборотні засоби 

Коефіцієнт оборотності 0,7 0,8 0,7 0,3 0,7 0,6 – 0,1  

Коефіцієнт завантаження 1,4 1,3 1,5 3,4 1,5 1,7 + 0,3 

Тривалість одного обороту, днів 488 469 530 1221 525 600 + 112 

Фондооснащеність 

виробництва, тис. грн 
3,9 12,4 25,1 63,7 30,8 31,5 8,1 рази 

Рентабельність оборотних 

засобів, % 
8,6 8,0 20,0 6,9 10,8 10,9 + 2,3 в.п. 

* 
Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України. 

 

Наведені в табл. 5 дані відображають позитивну динаміку показників,  

пов’язаних з використанням основних та оборотних засобів (мінеральних добрив), 

землі. Негативними тенденціями характеризуються зміни показників інтенсивності 

використання енергетичних потужностей і тварин.  

У структурі собівартості продукції рослинництва й тваринництва найбільшу 

питому вагу займають матеріальні витрати (впродовж 2009–2018 рр. у галузі 

рослинництва – 46,9–51,3 %, у галузі тваринництва – 70,4–81,5 %), що свідчить про 

важливість технологічних аспектів застосування при виробництві сільськогосподар-

ської продукції матеріальних оборотних засобів, зокрема насіння, добрив, кормів, 

паливно-мастильних матеріалів.  
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Таблиця 5 

Інтенсивність використання основних видів ресурсів у сільськогосподарських 

підприємствах України * 

Показник 

Роки 

2009 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 

2009, %, 

рази, +/-  

Сільськогосподарські угіддя 

Чистий прибуток у розра-

хунку на 1 га с.-г. угідь, грн 
383,6 1119,6 5330,8 4652,7 3319,2 3249,7 8,5 рази 

Ступінь господарського ви-

користання земельних угідь 
0,96 0,96 0,97 0,97 0,96 0,97 + 0,01  

Сільськогосподарські тварини 

Щільність умовного 

поголів’я тварин на 100 га 

с.-г. угідь, голів 

19,3 22,5 21,2 21,1 20,3 19,8 102,6 

Трудові ресурси 

Земленавантаження,  

га/особу 
33,6 44,6 49,3 50,6 51,2 57,9 172,3 

Основні засоби 

Вартість основних засобів у 

розрахунку на 100 га с.-г. 

угідь, тис. грн 

467,5 780,2 929,3 1158,2 1463,4 1752,1 3,7 рази 

Вартість основних засобів у 

розрахунку на одну умовну 

голову тварин, грн 

24907 34703 43844 54851 72197 88580 3,6 рази 

Оборотні засоби 

Внесено мінеральних 

добрив з розрахунку на 1 га 

ріллі, кг 

45,6 76,7 73,3 88,8 104,1 110,4 2,4 рази 

Внесено органічних добрив 

з розрахунку на 1 га ріллі, т 
0,54 0,52 0,50 0,47 0,48 0,55 101,9 

Витрати кормів із розра-

хунку на одну умовну 

голову тварин, ц корм. од. 

28,7 25,1 26,5 27,3 27,3 29,2 101,7 

*
 Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України. 

 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу (з допомогою пакету 

Data Analysis Excel) встановлено високий ступінь прямого лінійного зв’язку між 

урожайністю сільськогосподарських культур і продуктивністю тварин, які є 

показниками ефективності технологічного забезпечення виробництва й прямими 

витратами на виробництво відповідної продукції у розрахунку на одиницю площі 

або голову тварин, що характеризують рівень цього забезпечення (табл. 6). 

Установлені залежності можуть бути використані для прийняття рішення 

щодо поліпшення насіннєвої бази шляхом закупівлі високопродуктивних сортів 

рослин, збільшення обсягу внесення мінеральних добрив та інтенсивнішого 

використання технічних засобів як удосконалення елементів технології виробництва 

продукції рослинництва, які сприятимуть зростанню показників урожайності 

сільськогосподарських культур.  
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Таблиця 6 

Результати кореляційно-регресійного аналізу між показниками 

урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин і 

прямими матеріальними витратами на виробництво продукції  

у сільськогосподарських підприємствах України 
*
 

Формула множинної лінійної регресії 
Коефіцієнт 

кореляції 

Коефіцієнт множинної 

детермінації 

Y1=16,2079 + 0,05x1 + 0,0139 х2+ 0,013х3+ 0,0063х4  0,96 0,93 

Y2=19,53312749 - 0,014x1 - 0,0005х2+0,026х3 - 0,0002х4 0,82 0,67 

Y3=388,6498+0,23846x5+0,40592х6+0,68844х7 0,98 0,97 

Y4 =369,1712+0,205174 x5 - 3,318х6 - 0,36552х7 0,86 0,74 

Y5 =298,7097 - 1,85103x5+22,46862х6+3,449354х7    0,93 0,86 

Y6=3358,472+0,240762x5 - 0,86163х6+0,412785х7   0,96 0,93 

 

* Джерело: розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України (у 

рослинництві за 2011–2017 рр., у тваринництві за 2009–2015 рр.) з допомогою пакету Data Analysis 

Excel; де Y1 – урожайність пшениці,  Y2 – урожайність ячменю, x1 – насіння, х2 – мінеральні 

добрива, х3 – пальне й мастильні матеріали, х4 – інші матеріальні витрати (усі факторні показники 

з розрахунку на 1 га посівів); Y3 – середньодобовий приріст великої рогатої худоби на 

вирощуванні й відгодівлі, Y4 – середньодобовий приріст свиней на вирощуванні й відгодівлі, Y5 – 

несучість курей, Y6 – надій молока, х5 – корми, х6 – пальне й мастильні матеріали, х7 – інші 

матеріальні витрати (усі факторні показники з розрахунку на одиницю поголів’я тварин). 

 

Удосконалення кормової бази шляхом закупівлі концентрованих комбікормів, 

автоматизація і механізація робіт, які є основними складовими технологічного 

процесу у тваринництві, сприятимуть зростанню показників продуктивності тварин. 

У п’ятому розділі «Удосконалення та підвищення ефективності техно-

логічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах» 
запропоновано методику комплексної оцінки технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах, розроблено організаційно-

економічний механізм забезпечення цього процесу, розглянуто завдання та функції 

інноваційного менеджменту в процесі технологічного оновлення виробництва та 

визначено напрями удосконалення технологічного оновлення виробництва 

сільськогосподарських підприємств на основі запровадження новітніх технологій.  

Основою прийняття управлінських рішень щодо інноваційності виробництва, 

обґрунтування можливих векторів розвитку в поточному періоді й на перспективу, 

зокрема щодо доцільності технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах, є оцінка існуючого технологічного 

забезпечення виробничого процесу. Запропонована методика комплексної оцінки 

технологічного забезпечення виробництва охоплює загальні критерії виробничо-

господарської діяльності підприємства, критерії ефективності й інтенсивності 

виробництва та відповідні показники з урахуванням їхнього вагового коефіцієнта і 

бальної оцінки (табл. 7). 
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Таблиця 7 

Методика комплексної оцінки технологічного забезпечення  

виробництва у сільськогосподарських підприємствах
* 

 

Еof TU – показник комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах; 

– цифрові позначення – коефіцієнт, визначений експертним методом; 

– буквенні позначення – бальна оцінка показників відповідно до фактичних значень; 

CG – критерії виробничо-господарської діяльності: PP – виробництво продукції; RP - 

реалізація продукції; І – інвестиції. 

СЕ – критерії ефективності: ЕТ – ефективність за видами (ЕЕ – економічна ефективність, 

ТЕ – технологічна ефективність, ЕСЕ – екологічна ефективність, SE – соціальна ефективність); ER 

– ефективність за ресурсами (EP – ефективність використання трудових ресурсів, EFR – 

ефективність використання фінансових ресурсів, EFA – ефективність використання та технічний 

стан основних фондів, EWC – ефективність використання оборотних засобів, ЕL – ефективність 

використання земельних ресурсів, EА – ефективність виробництва продукції тваринництва. 

СІ - критерії інтенсивності : IFA – інтенсивність використання основних засобів, ІWC – 

інтенсивність використання оборотних засобів, IP – інтенсивність використання трудових ресурсів, 

IL – інтенсивність використання землі, IA – інтенсивність використання тварин. 
 
*
 Джерело: власна розробка автора. 

Еof TU= 

 

 

 

 

0,3×CG = 

 

0,5×PP =  0,5×Ра + 0,5×Рs    

0,2×RP =  0,3×Рrа + 0,3×Рrs + 0,2×Еа + 0,2×Еs    

0,3×І =  0,4×СІа + 0,2×СІs + 0,2×FIа + 0,2×FIs 

0,5×СЕ = 

 

0,5×ЕТ= 

 

0,3×ЕЕ = 0,2×NPа + 0,2×NPs + 0,6×РFo 

0,3×ТЕ = 

 

0,5×СC =  0,2×ССc+0,1×СCb + 

0,2×СCsf+0,1×СCr+0,1×CCs + 

0,1×CCp + 0,1×CCv+0,1×CCf 

0,5×РVa =  0,3×ІСa + 0,2×ІРa+ 0,2×LHa 

+0,2×МУa+0,1×СWa 

0,2×ЕСЕ = 0,5×HWa + 0,5×HWs 

0,2×SE= 

 

0,7×SEi = 1,0×Wmw 

0,2×WP =   0,5×Wpa + 0,5×WPs 

0,5×ER = 

 

0,1×EP =  0,2×РLp + 0,2×СРl +0,2×ЕL+0,1×PFp 

+0,2×STp +0,1×CWt 

0,2×EFR =  0,1×PFa+0,2×PFeq+ 0,2×PFp + 0,×2PFr 

+0,1×Cfr+ 0,1×СIp +0,1×PFci 

0,2×EFA=  0,2×FRfa+0,1×СІp + 0,1×LSl+0,1×SEfa + 

0,1×PFfa+0,2×DFfa + 0,2×UFfa 

0,1×EWC =  0,3×TRwc+0,2×DFwc+0,1×DTwc + 0,2×STp 

+0,2×PFwc 

0,2×ЕL= 0,2×PFc+0,1×РFb +0,2×РFsf + 0,1×PFr 

+0,1×PFs+ 0,1×PFp+0,1×PFv +0,1×PFf 

0,2×EА = 0,2×РFcm+ 0,2×РFpm+0,1×PFshm + 

0,1×РFchm+0,2×PFm+0,1×PFe+0,1×PFw 

0,2×СІ= 0,3×IFA= 0,5×СFCs+0,5×СFCa 

0,3×ІWC= 0,2×ЕСs+0,3×FMs+0,2×FOs+0,3×FCa 

0,2×IP =  1,0×ЕLp 

0,1×IL= 1,0×ULs 

0,1×IA= 1,0×SAs 
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Алгоритм розробки комплексної оцінки технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах включає такі етапи: 

1. Визначення та обґрунтування критеріїв і показників, які характеризують 

процес технологічного забезпечення виробництва. 

2. Проведення експертної оцінки й встановлення значень коефіцієнтів для 

критеріїв і показників – ваг їх значимості, що в межах кожної із груп (виробничо-

господарської діяльності, ефективності та інтенсивності) повинна дорівнювати 1. 

3. Розрахунок і групування показників технологічного забезпечення 

виробництва з присвоєнням їм балів – від 1 до 10, які відображають мінімальні та 

максимальні межі значень виокремлених показників у сільськогосподарських 

підприємствах впродовж обраного для спостереження періоду. 

Якщо позитивним для підприємства є зростання значення показника, бали 

присвоюються в порядку його зростання, якщо навпаки – у порядку спадання.  

Щодо показників рентабельності, які можуть набувати позитивного 

(рентабельність) або негативного (збитковість) значення, то позитивне значення 

показника рентабельності, відповідно до присвоєних балів додається, а негативне – 

віднімається. 

4. Множення кількості балів, які відповідають значенню показника, на ваговий 

коефіцієнт з метою визначення суми балів кожної групи показників. Сумування 

значень трьох груп показників дає змогу отримати комплексний показник, який 

свідчить про доцільність застосовуваних технологій у сільськогосподарських 

підприємствах у відповідному році. 

Значення комплексної оцінки 1–3 бали відображає низький рівень ефективності 

технологічного забезпечення виробництва, 4–7 балів – середній рівень, 8–10 балів – 

високий рівень.  

Максимально можливе значення показників першого блоку комплексної оцінки 

– 3 бали, другого – 5 балів, третього – 2 бали. На основі аналізу отриманих значень 

складових комплексної оцінки можна зробити висновок про те, як впливають 

застосовувані технології на формування окремих результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств (за критеріями виробничо-господарської 

діяльності, ефективності та інтенсивності виробництва). 

Розрахунок комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах України у 2014 р. і 2018 р. (табл. 8) свідчить 

про середній рівень ефективності застосованих технологій (у 2014 р. – 4,1 бала, у 

2018 р. – 6,4 бала). У 2018 р. значення комплексної оцінки технологічного 

забезпечення виробництва, порівняно з 2014 р., збільшилося на 2,3 бала, що вказує на 

позитивні зміни у відповідному процесі.  

Підвищення комплексної оцінки ефективності технологічного забезпечення 

виробництва сільськогосподарських підприємств у 2018 р., порівняно з 2014 р., 

свідчить, що застосовані технології сприяли зростанню критеріїв ефективності 

(загалом на 1,07 бала), зокрема ефективності за видами – на 1,77 бала (в основному за 

рахунок підвищення технологічної ефективності на 1,5 бала, екологічної – на 1,7 бала, 

економічної – на 0,42 бала) та ефективності за ресурсами – на 0,38 бала, серед яких 

найбільшим зростанням характеризується ефективність використання основних 
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фондів (на 0,4 бала), трудових ресурсів (на 0,32 бала) та ефективність виробництва 

продукції тваринництва (на 0,52 бала). Значно зросли критерії інтенсивності 

використання ресурсів – на 1,13 бала, зокрема основних засобів – на 2,7 бала, 

оборотних засобів – на 1,17 бала, трудових ресурсів – на 1,8 бала, землі – на 0,9 бала. 

Таблиця 8 

Результати розрахунку комплексної оцінки технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах, бали * 

 

Критерії та показники 

Сільськогосподар-

ські підприємства 

України 

ПФГ “Поточище” 

2014 р. 2018 р. 2014 р. 2018 р. 

1. Загальні критерії виробничо-

господарської діяльності підприємства   
1,84 1,92 1,82 1,39 

1.1. Виробництво продукції  3,5 3,25 5,0 3,5 

1.2. Реалізація продукції  1,26 1,58 0,9 0,96 

1.3. Інвестиції  1,38 1,56 0,18 0,18 

2. Критерії ефективності   1,66 2,73 2,62 3,05 

2.1. За видами ефективності  1,48 3,25 2,62 3,33 

2.1.1. Економічна 1,02 1,44 1,44 1,98 

2.1.2. Технологічна 0,98 2,48 1,65 2,0 

2.1.3. Екологічна 0,3 2,0 2,0 2,0 

2.1.4. Соціальна  0,66 0,58 0,14 0,68 

2.2. За ресурсами 1,83 2,21 2,62 2,76 

2.2.1. Ефективність використання трудових 

ресурсів  
0,37 0,69 1,0 1,0 

2.2.2. Ефективність використання фінансових 

ресурсів  
0,86 0,94 1,36 1,34 

2.2.3. Ефективність використання та технічний 

стан основних фондів  
0,9 1,3 1,38 1,32 

2.2.4. Ефективність використання оборотних 

засобів   
0,7 0,6 0,28 0,32 

2.2.5. Ефективність використання земельних 

ресурсів  
1,24 0,78 0,7 0,53 

2.2.6. Ефективність виробництва продукції 

тваринництва 
-0,42 0,1 0,52 1,0 

3. Критерії інтенсивності  0,58 1,71 1,1 1,52 

3.1. Інтенсивність використання основних 

засобів  
0,3 3,0 0,3 2,4 

3.2. Інтенсивність використання оборотних 

засобів  
1,29 2,46 3,0 3,0 

3.3. Інтенсивність використання трудових 

ресурсів  
0,2 2,0 0,2 0,2 

3.4. Інтенсивність використання землі  0,1 1,0 1,0 1,0 

3.5. Інтенсивність використання тварин  1,0 0,1 1,0 1,0 

Разом 4,1 6,4 5,5 6,0 
*
 Джерело: власні розрахунки автора. 
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Розрахунок комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва 

конкретного сільськогосподарського підприємства та співставлення з узагальненою 

оцінкою у галузі дає змогу зробити висновок про рівень технологічного 

забезпечення виробництва на цьому підприємстві щодо середньогалузевого 

значення, і, відповідно, прийняти управлінські рішення щодо подальшої політики 

інноваційного розвитку. 

Для розрахунку комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва 

використано дані типового (за площею сільськогосподарських угідь та поголів’ям 

тварин), середнього за розмірами сільськогосподарського підприємства – ПФГ 

“Поточище” (Городенківський район, Івано-Франківська область). Розрахунок 

комплексної оцінки ефективності технологічного забезпечення виробництва у ПФГ 

“Поточище” засвідчив середній рівень у 2014 і 2018 рр. – 5,5 бала і 6,0 балів 

відповідно. Підвищення комплексної оцінки вказує на певні позитивні зміни в 

діяльності досліджуваного підприємства, однак темпи її зростання поступалися 

темпам зростання відповідних індикаторів у сільськогосподарських підприємствах 

України загалом.  

Зростання комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва у 

ПФГ “Поточище” було забезпечене: у рослинництві – впровадженням інтенсивних 

технологій, які передбачають внесення значної кількості мінеральних й органічних 

добрив, застосуванням засобів захисту рослин, сортів рослин високих репродукцій та 

класичним обробітком ґрунту з допомогою комплексних багатофункціональних 

агрегатів “Компактомат” та “Хорш”; у тваринництві – розведенням молочної породи 

великої рогатої худоби, застосуванням інтенсивних технологій годівлі, які 

передбачають, окрім силосу і сінажу, підбір концентрованих кормів, здійснення 

процесу доїння з використанням молокопроводу; боксового утримання свиней та 

інтенсивних технологій їхньої годівлі (концентровані корми і премікси).  

Порівняння технологій, які застосовувались у фермерському господарстві у 

2014 р. і у 2018 р., засвідчило що зміни відбулися тільки щодо впровадження 

комплексних баготофункціональних агрегатів на зміну тракторам та причепам у 

рослинництві та застосування молокопроводу у тваринництві замість доїльних 

установок. Це, на наш погляд, зумовило незначну різницю значень комплексної 

оцінки ефективності застосовуваних технологій у 2018 р., порівняно з 2014 р., і нижче 

значення порівняно із середньогалузевим показником.  

Установлено, що технологічне оновлення виробництва сільськогосподарських 

підприємств потребує реалізації низки послідовних, взаємозумовлених, ціле-

спрямованих дій, пов’язаних з дослідженнями, розробками, впровадженням у 

виробництво з метою отримання певного результату у вигляді вдосконаленого 

продукту, тобто передбачає відповідний організаційно-економічний механізм 

(рис. 2). Механізм забезпечення технологічного оновлення виробництва охоплює 

технологічну підготовку виробництва. Він має певні особливості щодо етапів 

здійснення, ресурсного забезпечення, впливу факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовищ, характеризується наявністю суб’єктів, які його здійснюють, і об’єкта, на 

який спрямовується діяльність.  
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм забезпечення технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах * 
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До суб’єктів, які безпосередньо пов’язані з прийняттям рішення щодо 

необхідності технологічного оновлення виробництва та його здійснення, належать 

персонал і власники підприємства. Об’єктом технологічного оновлення виробництва 

є виробничий процес, на який спрямовуються управлінські та виробничі дії. 

Процес технологічного оновлення виробництва складається з низки етапів: 

попереднього (визначення потреби (передумов, причин) у технологічному оновленні 

виробництва, обґрунтування рішення про доцільність його здійснення, вибір 

способу технологічного оновлення виробництва на основі розрахунку ефективності 

прийнятого рішення), поточного (залучення та мобілізація необхідних ресурсів, 

зокрема трудових, фінансових, науково-інформаційних, технологічних, технічних, 

матеріальних, земельних, біологічних; запуск виробничого процесу) та 

завершального (отримання продукції та вихід з нею на ринок, оцінювання фактичних 

результатів, формування висновків і прийняття управлінських рішень). Метою, на 

досягнення якої спрямовується технологічне оновлення виробництва 

сільськогосподарських підприємств, є підвищення рівня економічної, технологічної, 

екологічної та соціальної ефективності господарювання. 

Сільськогосподарське підприємство є системою, яка охоплює безліч складових, 

що безупинно взаємодіють, і перебуває під впливом дії низки чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Тому його ефективне функціонування загалом та 

забезпечення реалізації кожного процесу зокрема досягається завдяки належному 

управлінню. Завданнями інноваційного менеджменту в процесі технологічного 

оновлення виробництва є: аналіз попиту і пропозиції на ринку відповідно до 

сучасних умов господарювання; вибір цільового ринкового сегмента; вивчення 

новітніх досягнень науки, техніки, технологій; прогнозування змін ситуації на ринку 

в майбутньому; формулювання основних напрямів стратегії інноваційної діяльності; 

визначення мети, цілей та завдань технологічного оновлення виробництва у 

діяльності підприємства; вибір оптимальної стратегії на основі проведених 

розрахунків та аналізу; реалізація обраної стратегії щодо технологічного оновлення 

виробництва шляхом організації та мобілізації необхідних ресурсів; розробка 

тактичних напрямів щодо технологічного оновлення виробництва; оцінка 

ефективності прийнятих стратегічних і тактичних рішень; керівництво і контроль 

упродовж усього технологічного процесу; аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників 

впливу на технологічне оновлення виробництва. 

Функціями інноваційного менеджменту в процесі технологічного оновлення 

виробництва визначено: планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль 

та розвиток.  

Одним із напрямів підвищення ефективності управлінського та виробничого 

процесів сільськогосподарських підприємств є комплексна автоматизація, яка 

охоплює всі аспекти управлінської й виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Автоматизація управлінського процесу сільськогосподарських 

підприємств у сучасних умовах здійснюється завдяки інноваційним технологіям, які 

реалізуються за допомогою відповідних технічних засобів та програмного 

забезпечення (табл. 9).  
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Таблиця 9 

Інноваційні технології управління виробничим процесом  

сільськогосподарських підприємств 
*
 

*
 Джерело: власна розробка автора. 

 

Процес виробництва в рослинництві поділяють на три етапи – обробіток землі, 

вирощування сільськогосподарських культур і збір врожаю. Можливі напрями 

автоматизації кожного з них узагальнено в табл. 10. 

Етап  Управлінські дії 
Назва технічного пристрою, 

програмного забезпечення 

П
л
ан

у
в
ан

н
я 

аналіз погодних умов, моделювання вирощування 

придатних культур; визначення сприятливих періодів 

для збору врожаю та інших виробничих процесів 

портативна мобільна метео-

станція 

заміри полів; створення візуальних та NDVI-мап полів; 

прогнозування врожайності культур; побудова 3D 

моделей господарства 

безпілотні літальні апарати  

друкування карт полів та позначення об’єктів супутниковий моніторинг 

визначення обсягів посівів, побудова карт деградації  дистанційне зондування землі  

аналіз ґрунту; складання карт врожайності, внесення 

агрохімічних засобів; визначення родючості ґрунтів  

спектральні сенсори 

відображення особливостей рельєфної будови  цифровий рельєф та онлайн-карти 

К
о
н

тр
о
л
ь 

відстеження місцезнаходження, швидкості руху, 

тривалості роботи, стану, знаходження на маршруті 

технічних засобів; контроль проведених робіт 

супутниковий моніторинг 

контроль сівозміни, екологічної безпеки; відстеження 

змін ландшафту, вирощування культур, стану земель; 

моніторинг точності схем використання 

сільськогосподарських угідь, внесення добрив 

дистанційне зондування землі 

моніторинг стану розвитку культур; отримання 

фотоданих з полів; контроль за виконанням робіт, 

охорона врожаїв; забезпечення безпеки тварин 

безпілотні літальні апарати  

контроль та управління роботою пристроїв, техніки гаджети, мобільні додатки, 

мобільні аксесуари 

О
б
л
ік

 т
а 

 

ан
ал

із
 

автоматизований облік земельного банку; управління 

витратами на виробництво 

геоінформаційні системи 

облік витрат палива; сільськогосподарських угідь і 

польових робіт 

супутниковий моніторинг 

аналіз площ посівів дистанційне зондування землі 

інвентаризація сільськогосподарських угідь безпілотні літальні апарати  

прийом, передача, обробка, структурування, аналіз 

інформації, накопичення баз даних; звітність 

АРМ агронома, аграрний офіс 

О
ц

ін
-

к
а 

оцінювання збору (прогноз врожайності) дистанційне зондування землі 

оцінювання обсягу робіт безпілотні літальні апарати  

О
р
га

н
із

ац
ія

 управління агровиробництвом, бізнес-процесами,  

роботи з благоустрою 

Farm-менеджмент, BPM-системи, 

CRM-системи, BAM-системи, 

системи управління фермою, 

програмне забезпечення з 

ландшафтного дизайну 
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Таблиця 10 

Застосування новітніх технологій у рослинництві 
*
 

Етап 

виробництва 
Виробничі дії 

Назва технології / технічного 

пристрою 

Обробіток 

землі 

обробіток ґрунту роботи і керована техніка;  

супутниковий моніторинг 

Вирощування 

культур 

висадження насіння, посів, полив, 

внесення добрив, обрізка 

виноградників і плодових дерев 

системи паралельного водіння; 

роботи й керована техніка; 

спецтехнології висіву насіння та 

добрив зі змінною швидкістю 

внесення посівного матеріалу і добрив 

у необхідній кількості та необхідному 

місці 

диференціальне внесення 

(розкидачі, обприскувачі, сівалки, 

мультифункціональні апарати) 

визначення потреби культур в азоті; 

контроль дози внесення добрив 

N–Sensor 

зрошення, полив іригаційні системи; телеметрія 

зрошення, полив ґрунтів; визначення 

хвороб рослин; визначення місць 

скупчення бур’янів; обприскування 

хімічними препаратами; боротьба зі 

шкідниками, точкове внесення добрив 

і засобів захисту рослин 

безпілотні літальні апарати  

Збір урожаю 

 

збір урожаю з полів системи паралельного водіння; 

роботи й керована техніка; 

супутниковий моніторинг  
*
 Джерело: власна розробка автора. 

 

Зважаючи на те, що основними елементами технологічного процесу у 

тваринництві є утримання, годівля, догляд, доїння, розведення й прибирання, можна 

виокремити нижченаведені напрями застосування новітніх технологій у цій галузі 

(табл. 11). 

Очікуваними позитивними результатами впровадження інноваційних 

технологій в агровиробництві є:  

– в економічному аспекті: зменшення витрат матеріальних і трудових ресурсів, 

зростання продуктивності праці та інших показників ефективності агробізнесу;  

– в технологічному аспекті: підвищення урожайності сільськогосподарських 

культур та продуктивності тварин; 

– в організаційно-управлінському та соціальному аспектах: оптимізація 

виробничого циклу; електронні історії польових робіт, урожаїв, годівлі й продуктивності 

тварин; покращення організації та умов праці; точність ведення обліку щодо 

використання матеріальних ресурсів; чітка послідовність виконання бізнес-процесів; 

взаємодія з клієнтами; формування необхідної звітності; 

– у технічному аспекті: застосування у процесі виробництва та управління 

найбільш сучасних пристроїв і приладів, які дають змогу раціонально вносити добрива, 

корми та інші матеріали в необхідній кількості та потрібному місці; 
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– в екологічному аспекті: точне визначення потреби та внесення добрив і 

агрохімікатів, утилізація продуктів життєдіяльності тварин з мінімальним негативним 

впливом на довкілля; 

– в агрономічному аспекті: створення найбільш сприятливих умов для процесу 

вирощування сільськогосподарських культур; 

– у зоотехнічному аспекті: створення найбільш комфортних умов для процесу 

утримання сільськогосподарських тварин. 

Таблиця 11 

Застосування новітніх технологій у тваринництві 
*
 

Етап 

виробництва 
Назва технології / технічного пристрою 

Утримання безприв’язний спосіб утримання великої рогатої худоби, боксове утримання 

свиней; легкозбірні приміщення із застосуванням новітніх технологій їхнього 

планування  

Годівля  автоматизоване приготування та роздача кормів, водопостачання; новітні 

кормосуміші; методики приготування кормів та режими годування; кормові 

столи, кормові станції, групові напувалки 

Догляд автоматизоване забезпечення оптимального мікроклімату; автоматизовані 

системи вентиляції та опалення приміщень 

Доїння автоматизовані потокові лінії доїння корів та первинної обробки молока; 

автоматизоване доїльне обладнання, мультибоксові доїльні системи; доїльні 

зали 

Розведення виведення високопродуктивних порід тварин, інноваційні методи оцінки 

племінної цінності свиней; методики схрещування; автоматизовані 

інкубатори 

Прибирання автоматизовані системи видалення і переробки відходів 
*
 Джерело: власна розробка автора. 

 

Автоматизація робіт у сільському господарстві на основі впровадження 

новітніх технологій, зважаючи на нестачу кваліфікованої робочої сили, має низку 

позитивних аспектів, однак потребує значних фінансових витрат, залучення 

кваліфікованих працівників та їхній постійний розвиток. Водночас вона призводить 

до зменшення потреби у живій праці, що спричиняє скорочення робочих місць, 

зростання безробіття населення в сільській місцевості та зменшення рівня його 

доходів. Однак розвиток сільськогосподарських підприємств, підвищення рівня 

ефективності їхнього функціонування, конкурентоспроможності на внутрішньому й 

зовнішньому ринках у сучасних умовах не можливі без упровадження новітніх 

технологій.  
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено теоретичні узагальнення й внесено пропозиції щодо 

підвищення ефективності технологічного оновлення виробництва сільськогоспо-

дарських підприємств. Здійснені дослідження уможливили наведені нижче висновки 

теоретико-методологічного та науково-практичного спрямування. 
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1. Ринкова спрямованість розвитку економіки висуває щоразу нові вимоги до 

суб’єктів господарювання. Щоб досягти переваги в конкурентній боротьбі, 

сільськогосподарські підприємства змушені шукати варіанти інноваційного 

розвитку, важливе місце серед яких належить технологічному оновленню 

виробництва. Останнє розглядається як ключовий чинник забезпечення конкуренто-

спроможності підприємства на ринку, невід’ємна складова політики інноваційного 

розвитку, що полягає в процесі заміни технології виробництва на нову, 

досконалішу, а це зумовлює зміни інших елементів виробничого процесу та 

спрямовується на досягнення ефективнішої діяльності.  

2. З’ясування змісту ефективності технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах передбачає врахування її видів (економічна, 

технологічна, екологічна, соціальна) і низки аспектів розгляду. Такий підхід дав 

змогу визначити ефективність технологічного оновлення виробництва як системне 

поняття, яке відображає результативність діяльності підприємства, раціональність 

використання ресурсів, досягнення цілей функціонування підприємства та 

зацікавлених у його діяльності осіб, а також характеризується якісними, кількісними 

та вартісними параметрами.  

3. З огляду на відсутність системної класифікації технологій у сільському 

господарстві запропоновано класифікувати існуючі технології у рослинництві й 

тваринництві на основі визначення суттєвих ознак, які характеризують відповідну 

технологію (у рослинництві – за ознаками ступеня обробітку ґрунту та застосування 

технічних засобів, рівня використання ресурсів, ефективності виробництва, 

екологічності виробництва, застосування агрохімікатів, основних якісних 

характеристик сільськогосподарської продукції та впливу на організм людини; у 

тваринництві – за ознаками інтенсивності/екстенсивності виробництва, рівня 

використання ресурсів, ефективності виробництва, інтенсивності втручання людини у 

виробничий процес, рівня використання синтетичних та хімічних засобів). 

Запропонована класифікація може стати підґрунтям для вибору технології з метою 

технологічного оновлення виробництва відповідно до потреб та можливостей 

підприємства на певному етапі його розвитку.  

4. Науково-обґрунтованому розглядові технологічного оновлення виробництва 

сільськогосподарських підприємств сприяло визначення методологічного 

інструментарію дослідження цього процесу, який охоплює методологічні засади, 

принципи, підходи та методи. Розкриття зазначених складових методології 

дослідження розширило можливості для системної оцінки й обґрунтування напрямів 

підвищення ефективності технологічного оновлення виробництва. 

5. Ефективна реалізація процесу технологічного оновлення виробництва 

сільськогосподарських підприємств вимагає ідентифікації, врахування впливу та 

взаємозв’язку зовнішніх (макро- і мікросередовищ) і внутрішніх факторів. Зовнішні 

фактори – це: глобалізація економіки, демографічні, інформаційні, соціально-

культурні, ринкові умови господарювання, державна політика, рівень науково-

технічного прогресу, розвиток підприємницької діяльності, рівень економічного 

розвитку країни. Серед зовнішніх факторів мікросередовища виокремлено: потреби 

та запити споживачів, рівень конкуренції в галузі й на відповідному сегменті ринку, 
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інфраструктурне забезпечення, особливості галузі та тенденції її розвитку. 

Внутрішні фактори – це: кадрове забезпечення, комунікації на підприємстві, розмір 

підприємства, конкурентоспроможність підприємства та попит на його продукцію, 

технічна база підприємства й специфіка використання засобів праці, якість і 

екологічність технологічної ідеї, фінансове становище та політика підприємства 

щодо залучення коштів інвесторів, механізація й автоматизація виробничого 

процесу, наявність та ефективність функціонування відділу науково-дослідних 

розробок, організація управління підприємством, економічна доцільність 

впровадження, використання та обслуговування нової технології, міжнародне 

науково-технологічне співробітництво підприємства, забезпечення сировинними 

ресурсами.  

6. Технологічне оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств є 

процесом, який складається з низки послідовних дій, і результати його реалізації 

характеризуються відповідними критеріями та показниками. З метою ґрунтовного й 

всебічного аналізу технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах визначено кількісні та якісні критерії, зокрема: виробничо-

господарської діяльності (характеризують виробництво та реалізацію продукції, 

залучення інвестицій), ефективності (за видами – економічна, соціальна, екологічна, 

соціальна та за ресурсами – використання трудових, фінансових ресурсів, основних 

засобів, оборотних засобів, земельних ресурсів, сільськогосподарських тварин) й 

інтенсивності діяльності (використання основних засобів, оборотних засобів, 

трудових ресурсів, землі, тварин). 

7. Проведений аналіз соціально-економічних показників функціонування 

сільськогосподарських підприємств засвідчив наявність сприятливих умов та 

достатніх ресурсів (трудові, фінансові, земельні ресурси, основні і оборотні засоби, 

поголів’я тварин) для інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, 

зокрема технологічного оновлення виробництва. Аналіз ресурсного забезпечення 

процесу технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах свідчить, що в Україні переважають підприємства відносно невеликі 

за площею землекористування й кількістю тварин. Для сільськогосподарських 

підприємств характерна вузька спеціалізація виробництва, що створює можливості 

для технологічного оновлення. 

8. Технологічне оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств на 

сучасному етапі розвитку характеризується певними особливостями. Визначальними 

особливостями технологічного оновлення виробничого процесу у рослинництві є 

використання високопродуктивних сортів рослин, активне застосування агро-

хімікатів і запровадження комплексних багатофункціональних технічних пристроїв 

та агрегатів. Технологічне оновлення виробництва у тваринництві пов’язане із 

застосуванням концентрованих комбікормів і преміксів у процесі годівлі тварин, 

використанням хімічних засобів, автоматизацією і механізацією виробництва. 

9. Показники ефективності процесу технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах упродовж останніх років характеризуються 

загалом позитивними тенденціями (зростанням обсягів виробництва продукції у 

грошовому й натуральному виразі, чистого прибутку, рентабельності виробництва, 
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основних і оборотних засобів; підвищенням показників ефективності використання 

трудових, земельних ресурсів, фондоозброєності та фондооснащеності виробництва; 

зниженням показника утворення небезпечних відходів). Це підтверджує 

результативність заходів щодо технологічного забезпечення виробництва. 

Урожайність усіх сільськогосподарських культур характеризується зростанням. 

Показники продуктивності сільськогосподарських тварин у підприємствах також в 

основному підвищуються, за винятком несучості курей та настригу вовни. Однак 

упродовж аналізованого періоду для показників рентабельності окремих видів 

продукції властива нестабільність з тенденцією до зниження більшості з них. 

Останнє зумовлено значним зростанням витрат на виробництво сільсько-

господарської продукції, яке не компенсується у повній мірі підвищення 

закупівельних цін на неї. 

10. Зважаючи на те, що інтенсифікація використання основних видів ресурсів 

є результатом науково-технічного прогресу, який передбачає підвищення кількісних 

і якісних показників виробництва, важливим у процесі технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах є динаміка показників 

інтенсивності використання основних видів ресурсів. Упродовж останніх років 

спостерігаються позитивні тенденції щодо інтенсивності використання основних 

засобів, мінеральних добрив та землі. Показники інтенсивності використання 

трудових ресурсів, енергетичних потужностей і тварин характеризуються зниженням. 

11. Проведений кореляційно-регресійний аналіз засвідчив високий ступінь 

взаємозв’язку між рівнем матеріальних витрат з розрахунку на 1 га посівів й 

одиницю поголів’я тварин та показниками урожайності сільськогосподарських 

культур і продуктивності тварин. Установлені залежності можуть бути використані 

для прийняття рішення щодо вдосконалення насіннєвої бази на основі закупівлі 

високопродуктивних сортів рослин, збільшення обсягу внесення мінеральних 

добрив та інтенсивнішого використання технічних засобів у виробничому процесі з 

метою підвищення показників урожайності сільськогосподарських культур, а також 

удосконалення кормової бази шляхом закупівлі концентрованих високовартісних 

кормів та автоматизації й механізації робіт у тваринництві, що є складовими 

технологічного процесу, з метою забезпечення зростання показників продуктивності 

тварин. 

12. Запропонована методика комплексної оцінки технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Вона передбачає визначення 

системи показників виробничо-господарської діяльності цих підприємств (щодо 

виробництва і реалізації продукції, залучення інвестицій), ефективності й 

інтенсивності використання основних видів ресурсів. Відповідні показники зводяться 

у комплексну оцінку з урахуванням ваг значимості окремих із них, встановлених 

експертним шляхом, та присвоєної бальної оцінки, розрахованої шляхом групування 

фактичних показників діяльності сільськогосподарських підприємств, яка відображає 

відносний рівень виокремлених показників впродовж обраного для спостереження 

періоду. Розрахунок комплексної оцінки ефективності технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах України у 2014  та 2018 рр. 

засвідчив середній рівень ефективності застосовуваних технологій (4,1 бали та 
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6,4 бали відповідно). Її зростання вказує на розвиток та вдосконалення 

технологічного забезпечення виробництва у сільськогосподарських підприємствах.  

13. Інноваційний менеджмент щодо технологічного оновлення виробництва 

сільськогосподарських підприємств є невід’ємною складовою системи управління 

підприємством, охоплює завдання, принципи, умови, функції, стратегічні й тактичні 

дії з метою виведення процесу виробництва на якісно новий рівень, розвитку 

підприємства загалом та забезпечення його конкурентних переваг на ринку. Для 

ефективного здійснення технологічного оновлення виробництва необхідно 

управляти цим процесом, що передбачає планування, мотивацію, організацію, 

керівництво, контроль та розвиток. Важливу роль в процесі управління 

технологічним оновленням виробництва сільськогосподарських підприємств 

відіграють інноваційні технології управління, які реалізуються за допомогою 

відповідних технічних пристроїв і програмного забезпечення.  

14. Процес технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських 

підприємств потребує реалізації низки послідовних, взаємозумовлених, 

цілеспрямованих дій, пов’язаних з дослідженнями, розробками, упровадженням у 

виробництво з метою отримання результату у вигляді вдосконаленого продукту, 

тобто передбачає формування відповідного організаційно-економічного механізму 

забезпечення його здійснення. Зазначений механізм включає технологічну 

підготовку виробництва. Він має певні особливості щодо етапів реалізації, 

мобілізації необхідних ресурсів, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, 

характеризується наявністю суб’єктів, які його здійснюють, і об’єкта, на який 

спрямовуються дії. Організаційно-економічний механізм забезпечення технологіч-

ного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах зорієнтований 

на досягнення економічної, технологічної, екологічної та соціальної ефективності 

господарювання.  

15. Ефективність процесу технологічного оновлення виробництва сільськогос-

подарських підприємств забезпечується завдяки запровадження інноваційних 

технологій, які передбачають комплексну автоматизацію виробничого та 

управлінського процесів. Новітнє програмне забезпечення, технології, зокрема 

система технологій точного землеробства, створюють можливості для автоматизації 

усіх етапів виробничої й управлінської діяльності сільськогосподарських 

підприємств, що, зважаючи на нестачу кваліфікованої робочої сили, має низку 

позитивних моментів, але й характеризується деякими труднощами, зокрема 

необхідністю значних фінансових вкладень, залученням кваліфікованих працівників 

та їхнім постійним розвитком; зменшенням потреби людського ресурсу, що 

спричиняє скорочення робочих місць, зростання безробіття населення в сільській 

місцевості та зменшення рівня його доходів. Однак, незважаючи на окремі дискусійні 

аспекти, інноваційний розвиток є незворотнім процесом, і конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств на внутрішньому й зовнішньому ринках у 

сучасних умовах не можлива без впровадження новітніх технологій. 
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АНОТАЦІЯ 

Сас Л. С. Ефективність технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
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економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет 

Міністерства освіти і науки України, Львів, 2020. 

Досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти ефективності 

технологічного оновлення виробництва в сільськогосподарських підприємствах. 

Визначено особливості технологічного забезпечення виробництва в цих 

підприємствах. Запропоновано підхід до системної класифікації технологій 

виробництва у рослинництві й тваринництві. Доведено необхідність комплексного 

розгляду ефективності технологічного оновлення виробництва сільськогосподар-

ських підприємств. 

Проаналізовано передумови, стан та тенденції технологічного оновлення 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах, здійснено оцінку ефективності 

діяльності сільськогосподарських підприємств на основі застосовуваних технологій. 

Встановлено взаємозв’язок між елементами прямих матеріальних витрат на 

виробництво продукції рослинництва і тваринництва, що є складовими технології і 

показниками ефективності технологічного забезпечення виробництва (урожайністю 

культур і продуктивністю тварин). 

Обґрунтовано методику комплексної оцінки технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Розроблено організаційно-

економічний механізм забезпечення технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах. Доведено необхідність управління процесом 

технологічного оновлення виробництва. Визначено напрями вдосконалення 

виробничого процесу сільськогосподарських підприємств на основі застосування 

новітніх технологій у рослинництві, тваринництві та управлінні виробництвом. 

Ключові слова: ефективність, технологічне оновлення, технологічне 

забезпечення, виробництво, сільськогосподарські підприємства, технології, 

рослинництво, тваринництво. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Сас Л. С. Эффективность технологического обновления производства в 

сельскохозяйственных предприятиях. –  На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет 

Министерства образования и науки Украины, Львов, 2020. 

Исследованы теоретико-методологические и научно-прикладные аспекты 

эффективности технологического обновления производства в сельскохозяйственных 

предприятиях. Предложен авторский подход к пониманию сущности понятия 

технологического обновления производства в сельскохозяйственных предприятиях, 

предусматривающий его рассмотрение как ключевого фактора обеспечения 

конкурентоспособности предприятия на рынке, неотъемлемой составляющей 

политики инновационного развития, заключается в процессе замены технологии 

производства на новую, более совершенную, что приводит к изменению других 
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элементов производственного процесса и направлена на достижение более 

эффективной деятельности предприятия. 

Разработана системная классификация технологий в сельскохозяйственных 

предприятиях на основе выделения существенных (определяющих) признаков, их 

характеризующих (в растениеводстве – по признакам степени обработки и 

применения технических средств, уровня использования ресурсов, эффективности 

производства, экологичности производства, применения агрохимикатов, основных 

качественных характеристик сельскохозяйственной продукции и влияния на 

организм человека; в животноводстве – по признакам интенсивности / 

экстенсивности производства, уровня использования ресурсов, эффективности 

производства, интенсивности вмешательства человека в производственный процесс, 

использование синтетических и химических средств, что позволяет предприятию 

оптимизировать процесс выбора технологического обеспечения с целью 

технологического обновления производства в соответствии с его целями и 

возможностей на заданном этапе развития 

Усовершенствован системный подход к раскрытию экономического 

содержания эффективности процесса технологического обновления производства в 

сельскохозяйственных предприятиях, что позволило выделить виды эффективности 

(экономическая, технологическая, экологическая, социальная) и обосновать ее 

рассмотрение с позиций: соотношение эффекта и затрат, полученного результата и 

поставленных целей при заданном наборе ресурсов; удовлетворение интересов 

заинтересованных сторон; как внешнего и внутреннего понятия; результативности и 

минимизации затрат; качественного, количественного и стоимостного показателя 

производства; многоуровневого и комплексного понятия 

Раскрыто методологию исследования указанного процесса на основе 

выделения методологических основ, принципов, подходов и методов. Определены и 

обоснованы факторы влияния на процесс технологического обновления 

производства в сельскохозяйственных предприятиях с учетом внешней и внутренней 

среды их функционирования. 

Определены предпосылки, состояние и тенденции технологического 

обновления производства в сельскохозяйственных предприятиях, проведена оценка 

эффективности применяемых технологий. Определены и обоснованы взаимосвязь 

между прямыми материальными затратами на производство продукции 

растениеводства и животноводства и показателями урожайности культур и 

продуктивности животных. 

Обоснована методика комплексной оценки эффективности технологического 

обеспечения производства в сельскохозяйственных предприятиях на основе 

определения критериев и показателей производственно-хозяйственной 

деятельности, эффективности, интенсивности производственного процесса с учетом 

их значимости и балльной оценки. 

Разработан организационно-экономический механизм обеспечения 

технологического обновления производства сельскохозяйственных предприятий, 

характеризуется наличием субъектов и объекта, на который направлены их 

действия, предусматривает этапность его реализации, отражает мобилизацию 
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ресурсного обеспечения, учитывает влияние факторов внутренней и внешней среды 

функционирования предприятия и направлен на достижение параметров ожидаемой 

эффективности осуществления этого процесса. 

Раскрыта роль, функции и задачи инновационного менеджмента в процессе 

технологического обновления производства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Обоснованы направления совершенствования производства сельскохозяй-

ственных предприятий на основе применения новейших технологий в 

растениеводстве, животноводстве и управлении производственным процессом. 

Ключевые слова: эффективность, технологическое обновление, 

производство, сельскохозяйственные предприятия, технологии, растениеводство, 

животноводство. 

 

SUMMARY 

Sas L. S. Efficiency of technological renewal of production in agricultural 

enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in 

specialty 08.00.04 – Economy and Management of Enterprises (by the types of economic 

activity). – Lviv National Agrarian University of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lviv, 2020. 

Theoretical, methodological and applied aspects of technological renewal of 

production in agricultural enterprises are investigated. The peculiarities of technological 

support of production in agricultural enterprises are determined. An approach to the 

systematic classification of production technologies in crop-livestock farming is proposed. 

The necessity of comprehensive consideration of the efficiency of technological 

modernization of agricultural enterprises production has been proved. 

Prerequisites, status and tendencies of technological updating of production in 

agricultural enterprises are analyzed, the efficiency of activity of agricultural enterprises 

on the basis of applied technologies is estimated. The relationship between the elements of 

direct material costs for the production of crop and livestock products, which are the 

components of technology and indicators of technological support of production (crop 

yields and animal productivity) is established. 

The methodical approach to the complex assessment of technological support of 

production in agricultural enterprises is substantiated. The organizational and economic 

mechanism of technological modernization of production in agricultural enterprises has 

been developed. The necessity to control the process of technological updating of 

production is proved. The directions of improvement of production process of agricultural 

enterprises on the basis of application of the latest technologies in crop production, animal 

husbandry and production management are determined. 

Keywords: efficiency, technological renewal, technological support, production, 

agricultural enterprises, technologies, crop production, animal husbandry. 


