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ВСТУП
 

Виробництво зерна в Україні традиційно займає провідні 

позиції в структурі виробництва продукції рослинництва і загалом 
усього сільськогосподарського виробництва країни. Стабільне 

зернове господарство формує продовольчий фонд, є основою 

тваринницької галузі, створює резервні державні запаси зерна і 
формує експорт. Україна належить до країн зі значними обсягами 

виробництва зерна. Підвищення рівня ефективності вирощування 

зернових культур за рахунок сучасних технологій, нової техніки, 
науковообґрунтованої системи удобрення та захисту рослин 

забезпечить високу якість і конкурентоспроможність українського 

зерна на світовому ринку. Виробникам необхідно постійно 
оптимізовувати витрати на одиницю продукції, що можна досягти 

шляхом упровадження сільськогосподарськими підприємствами 

ресурсоощадних технологій.  
Вітчизняними вченими проведено значні теоретичні 

дослідження, накопичено практичний досвід з вирішення проблем 

підвищення ефективності агровиробництва. Вагомий внесок у 
теорію питання зробили В. Я. Амбросов, В. Г. Андрійчук, 

В. К. Горкавий, В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Олійник, 

В. М. Онегіна, П. Т. Саблук і ін. Дослідженню проблем мінімізації 
та заощадження витрат енергії в процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції присвячені праці В. В. Гришка, 

В. П. Мартьянова, О. К. Медведовського, В. Г. Рижкова, 
В. І. Перебийноса, В. Й. Шияна та ін.  

Віддаючи належне науковцям, які розв’язують питання теорії і 

практики впровадження й оцінки технологій виробництва зерна, 
необхідно зауважити, що в більшості робіт об’єктом дослідження 

виступає економічна ефективність виробництва зерна, а 

енергетична й екологічна ефективність технологій виробництва  
представлені у загальному контексті. Важливі аспекти оцінки 

ефективності технологій виробництва зерна, покращення його 

якості за рахунок впровадження нових ресурсоощадних технологій 
вирощування ще не отримали належного висвітлення. 

Монографія складається з трьох розділів. У першому розділі 

«Теоретичні основи систем землеробства та ефективності 
ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур» 

досліджено наукові основи альтернативних систем землеробства в 



Україні й у світі та необхідність зміни сільськогосподарської 

парадигми в сучасних  економічних і екологічних умовах України. 

Розроблено концептуальну модель оцінки та впровадження 
ресурсоощадних технологій у сільськогосподарських 

підприємствах, розглянуто методичні підходи до класифікації та 

оцінки ефективності технологій виробництва зерна.   

У другому розділі «Ефективність технологій вирощування 

зернових культур у сільськогосподарських підприємствах» 

проаналізовано сучасний стан розвитку зернового виробництва з 
використанням різних технологій в сільськогосподарських 

підприємствах України та Харківської області, досліджено 

ефективність використання мінеральних добрив у технологіях 
виробництва зерна та здійснено оцінку технологій у 

сільськогосподарських підприємствах.  

У третьому розділі «Основні напрями вдосконалення 
використання та оцінки ефективності ресурсоощадних технологій 

вирощування зернових культур» досліджено технології різної 

інтенсивності виробництва зерна і проаналізовано їх економічну, 
енергетичну та екологічну ефективність, узагальнено результати 

комплексної оцінки ресурсоощадних технологій вирощування 

озимої пшениці залежно від часу відновлення весняної вегетації та 
їх вплив на отримання сталих урожаїв і визначено ефективність 

використання технологій диференційованого внесення мінеральних 

добрив у сільськогосподарських підприємствах. 
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