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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація. У статті досліджено стан сільськогосподарської галузі України, впровадження інноваційної 

моделі розвитку. Виявлено проблеми на шляху впровадження інновацій у виробництво сільськогосподарської 

продукції та запропоновано шляхи активізації інноваційної діяльності.
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Summary. The state of agricultural industry of Ukraine, introduction of innovative model of development was 

investigated in the article. There were educed the problems on the way of introduction of innovations in the production 

of agricultural goods and the ways of activation of innovative activity were offered.
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Постановка проблеми. Послідовний і дина-

мічний розвиток сучасної держави неможливий 

без ясного і чіткого розуміння суспільством ролі 

та значення сільського господарства як головної 

сфери суспільної праці й основного джерела задо-

волення потреб людини. У світовому співтовари-

стві гідне місце можуть посісти тільки країни, які 

забезпечують свою продовольчу безпеку на ґрунті 

раціонального використання природних ресур-

сів з урахуванням екологічних і ресурсо-енер-

гетичних обмежень, при гарному теоретичному 

та практичному оснащенні аграрної науки. Тому 

перед країнами постає питання інноваційного 

шляху розвитку сільського господарства, впрова-

дження новітніх технологій та наукових розробок 

у виробничий процес. Україна не стала виключен-

ням, на тлі світової продовольчої кризи постала 

нагальна необхідність переходити на інтенсивний 

шлях розвитку у сільському господарстві.

Аналіз останніх публікацій. Основні теоретичні 

і методологічні положення, пов’язані з розкриттям 

сутності й змісту інноваційної діяльності, особли-

востями і закономірностями її прояву у сільсько-

господарських підприємствах досліджувались у 

працях науковців В. І. Благодатного, В. О. Васи-

ленка, С. А. Володіна, О. І. Дація, О. В. Донця, 

В. О. Заготова, М. В. Зубця, С. М. Ілляшенка, 

М. І. Лобанова, П. М. Макаренка, М. Й. Маліка, 

Л. І. Михайлової, Ю. Н. Новікова, І. А. Павленка.

Мета статті — дослідження стану сільсько-

господарської галузі України, її інноваційного 

розвитку, виявлення проблем на шляху впрова-

дження інновацій у виробництво сільськогоспо-

дарської продукції.

Виклад основного матеріалу. Україна має зна-

чні можливості для розвитку аграрного сектору і 

перетворення його у високоефективну сферу еко-

номіки. Сприятливі ґрунтово-кліматичні переду-

мови, родючі землі та давні хліборобські традиції 

сприяють подальшому його розвитку, одержанню 

врожаїв сільськогосподарських культур в обсягах, 

достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і 

формування експортного потенціалу.

За розрахунками, у 2010 р. частка сільського 

господарства (включаючи мисливство та лісове 

господарство) у загальному обсязі валової дода-

ної вартості всіх галузей економіки склала 8,2 % 

(у 2009 р. — 8,3 %), а обсяг сільгоспвиробництва 

у фактичних цінах становив 184,9 млрд. грн. За 

попередніми даними, у 2011 р. індекс обсягу сіль-

ськогосподарського виробництва порівняно з 

2010 р. становив 117,5 %, у т. ч. у сільськогоспо-

дарських підприємствах — 123,8 %, у господар-

ствах населення — 112,3 % [1]. На рис. 1 наведена 

динаміка обсягу сільськогосподарського вироб-

ництва у 2001–2011 роках.

Індекс виробництва продукції рослинництва 

у 2011 р. порівняно з 2010 р. становив 128,2 %, у 

т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 

136,2 %, у господарствах населення — 121,5 % [3].

У 2011 р. індекс виробництва продукції тва-

ринництва порівняно з 2010 р. становив 102,5 %, 

у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 

106,2 %, у господарствах населення — 99,5 % [4].

В Україні під урожай 2011 р. сільськогосподар-

ські культури були посіяні на площі 27,7 млн. га, 

у т. ч. сільськогосподарськими підприємствами — 

на 19,5 млн. га (70,4 %), господарствами населен-

ня — на 8,2 млн. га (29,6 %). Порівняно з 2010 р. за-

гальна посівна площа збільшилася на 719,9 тис. га 

(на 2,7 %). Господарствами усіх категорій у 2011 р. 

одержано 56,7 млн. т зерна у вазі після доробки, 

із них зерна продовольчих культур — 23,7 млн. т 

(42 %), фуражних зернових — 33,0 млн. т (58 %) [5]. 
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Порівняно з 2010 р. виробництво зерна збільшило-

ся на 44,3 %, що зумовлено як розширенням площі 

збирання (на 738,6 тис. га, або на 5,1 %), так і збіль-

шенням урожайності зернових культур (на 10,1 ц з 

1 га, або на 37,5 %). Сільгосппідприємствами ви-

роблено 44,2 млн. т зерна (78 % загального валово-

го збору), господарствами населення — 12,5 млн. 

т (22 %). Урожайність зернових культур в аграрних 

підприємствах (39,0 ц з 1 га) вища, ніж у господар-

ствах населення, на 7,6 ц [6].

В аграрних підприємствах (крім малих) за-

гальний обсяг вирощування худоби та птиці у 

2011 р. перевищив рівень 2010 р. на 3,5 % (на 58 

тис. т), у т. ч. свиней — на 9,3 %, птиці — на 2,3 %, 

а вирощування великої рогатої худоби зменши-

лося на 2,6 %. Середньодобові прирости великої 

рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та на-

гулі збільшилися на 4,3 %, свиней — на 8,9 % та 

відповідно становили 480 г та 415 г. Відношення 

загального обсягу вирощування худоби та птиці 

до реалізації тварин на забій становило 104,8 % (у 

2010 р. — 108,3 %) [7].

Таким чином, з наведених вище даних, ми ба-

чимо, що ріст обсягів виробництва у рослинництві 

в основному залежить від збільшення посівних 

площ і підвищення урожайності деяких культур. 

У той же час підвищення урожайності зернових 

у 2011 році залежало переважно від кліматичних 

факторів, а не від використання новітніх тех-

нологій. Ситуація у тваринництві залишається 

невтішною, скорочення великої рогатої худоби 

продовжується як у сільськогосподарських під-

приємствах, так і у господарствах населення.

У ринкових умовах господарювання для під-

приємств аграрного сектору економіки України 

однією з головних проблем є залучення інвес-

тиційних та інноваційних ресурсів. Виходячи з 

реалій економічної ситуації в Україні, основний 

шлях впровадження інновацій у сільське гос-

подарство — це залучення інвестицій. У 2010 р. 

суб’єктами господарювання за рахунок усіх дже-

рел фінансування у сільське господарство, мис-

ливство, лісове господарство вкладено 12,2 млрд. 

грн. інвестицій в основний капітал, що на 16,5 % 

менше, ніж у 2009 р. Питома вага інвестицій у за-

значені види економічної діяльності становить 

7,1 % від загальнодержавного обсягу інвестицій 

в основний капітал (у 2009 р. — 6,2 %). За раху-

нок коштів державного бюджету освоєно 284 млн. 

грн., що становить 2,3 % інвестицій в основний 

капітал у цей вид діяльності. Слід зазначити, що 

вагому частку інвестицій у сільське господарство, 

мисливство, лісове господарство освоєно у рос-

линництві (68,2 %) [8].

У розвиток підприємств сільського господар-

ства, мисливства, лісового господарства станом на 

1 січня 2011 р. вкладено 833,7 млн. дол. США пря-

мих іноземних інвестицій (наростаючим підсум-

ком із початку інвестування), що становить 1,9 % 

загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. 

Приріст обсягу іноземного капіталу в сільське гос-

подарство, мисливство та лісове господарство, з 

урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різ-

ниці, за 2010 р. склав 40,7 млн. дол. США [9].

У таблиці 1 наведено обсяги інвестицій в осно-

вний капітал сільського господарства за галузями.

Виходячи з наведених даних, ми спостеріга-

ємо збільшення інвестицій в основний капітал, 

особливо у рослинництві, частка якого в основній 

масі інвестицій у 2010 році становила 68,9 %.

У той же час, досліджуючи показники введе-

них у дію об’єктів сільськогосподарського при-

значення та потужностей харчової промисловості 

у таблиці 2, видно, що основна частина їх припа-

дає на переробні підприємства.

Із наведених даних ми бачимо, що введені в 

дію об’єкти не задовольняють повністю потреби 

в них. Так, на зрошування земель у 2010 році було 

виділено лише 0,5 тис. грн. Побудовано лише 3,4 

тис. скотомісць для великої рогатої худоби у 2010 

році, але спостерігається зростання приміщень 

для вирощування свиней. Зростання об’ємів по-

Рис. 1. Динаміка обсягу сільського виробництва (у % до попереднього року). 

Джерело: Державний комітет статистики [2]
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Таблиця 1

Інвестиції в основний капітал сільського господарства за галузями

Галузь

Рік
2000 2005 2008 2009 2010

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

Сільське господарство 

і мисливство, всього
871 100 5016 100 16682 100 9295 100 12106 100

У тому числі:
рослинництво 508 58,3 3376 67,3 10898 65,3 5843 62,9 8341 68,9
тваринництво 142 16,3 1293 25,8 4464 26,8 2761 29,7 2708 22,4
змішані галузі 221 25,4 347 6,9 1320 7,9 691 7,4 1057 8,7

Джерело: Державний комітет статистики [10].

Таблиця 2

Введення в дію окремих об’єктів сільськогосподарського призначення та потужностей харчової промисловості
Показники 2000 2005 2008 2009 2010

Тваринницькі приміщення (включаючи механі-

зовані ферми та комплекси), тис. скотомісць
для великої рогатої худоби 6,0 1,2 1,5 2,2 3,4
для свиней 5,3 10,0 8,8 1,8 23,7
для овець 0,7 — 0,4 4,9 0,2

Зрошувані землі, тис. грн. 0,01 0,1 5,3 0,6 0,5
Потужності з виробництва

м’яса, тис. т за рік 31,1 20,4 84,4 33,9 17,0
продукції з незбираного молока, тис. т за рік 37,1 7,1 5,6 54,6 14,7
сиру, тис. т за рік 5,0 1,2 25,9 14,3 20,8
олії, тис. т за рік 1072,7 503,4 1152,2 271,3 1096,9
плодоовочевих консервів, млн. умовних банок 11,5 11,0 10,1 — 11,0

Джерело: Державний комітет статистики [11].

тужності спостерігається у переробних виробни-

цтвах, особливо у виробництві олії.

Таким чином, сільськогосподарська галузь 

України потребує підвищення ефективності 

виробництва і конкурентоспроможності про-

дукції, що неможливо без інноваційної моделі 

розвитку, широкого впровадження у діяльність 

сільськогосподарських підприємств вітчизня-

них і світових досягнень науково-технічного 

прогресу, стратегічна роль в якому належить ін-

новаційній діяльності.

Результатом впровадження інновацій може 

стати збільшення обсягу продажів, зниження со-

бівартості продукції, зростання продуктивності 

праці та фондоозброєності, підвищення рента-

бельності діяльності, що також сприятиме соці-

ально-економічному розвитку села.

Інновації в аграрній сфері мають певні осо-

бливості в порівнянні з іншими галузями. Осо-

бливості інновацій у сільському господарстві:

1) тривалий процес розробки;

2) дослідження живих організмів;

3) інновації носять переважно поліпшуваль-

ний характер;

4) провідна роль науково-дослідних установ;

5) залежність від природної зони та клімату.

Позитивними змінами впровадження іннова-

цій та новітніх розробок у виробництво має стати:

1) підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарських підприємств;

2) підвищення урожайності культур;

3) підвищення рентабельності діяльності під-

приємств;

4) підвищення конкурентоспроможності сіль-

ськогосподарської продукції на внутрішньому та 

зовнішніх ринках;

5) підвищення якості продукції;

6) впровадження енергозберігаючих технологій;

7) впровадження ресурсозберігаючих тех-

нологій;

8) економізація виробничих процесів та ін.

У той же час на шляху інноваційного розви-

тку сільськогосподарських підприємств виника-

ють безліч бар’єрів і стримуючих чинників, які 

наведені на рис. 2.

На шляху вітчизняних сільськогосподар-

ських підприємств виникають безліч перешкод, 

вони не можуть конкурувати із діяльністю закор-

донних транснаціональних компаній. Інновацій-

на діяльність залишається в Україні на початко-

вому рівні. Сільськогосподарські підприємства не 

можуть собі дозволити новітні технології на рівні 

із закордонними сільгоспвиробниками. Впрова-

дження інновацій зводиться до купівлі нової за-

кордонної техніки та технологій, але в більшості 

випадків тієї, що була у використанні, більшість 

сільгоспвиробників продовжують експлуатувати 

морально і фізично зношену техніку та технології.

Тому виникає необхідність визначення напря-

мів поліпшення інноваційної діяльності у сільсько-

му господарстві. Перш за все, це має бути комплекс 

заходів, що охоплює всі цикли процесу інновацій-
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Рис. 2. Схема чинників, що стримують інноваційні процеси в Україні. Джерело: [12, с. 459]

ної діяльності. Система заходів щодо активізації 

інноваційної діяльності сільськогосподарських під-

приємств, на нашу думку, має включати:

— державну підтримку фундаментальних на-

укових розробок;

— формування інноваційної інфраструктури;

— державну підтримку підготовки високо-

кваліфікованих кадрів;

— державну підтримку створення венчурних 

компаній, технопарків, бізнес-інкубаторів, інвес-

тиційних компаній;

— створення системи державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств, що займають-

ся інноваційною діяльністю (надання пільгового 

оподаткування, виділення грандів, субвенцій);

— створення системи пільгового кредитуван-

ня сільського господарства;

— введення ринку земель, створення аграр-

ного банку, іпотечне кредитування;

— запровадження системи лізингових відносин;

— залучення до процесу інвестування аграр-

ної сфери іноземних і вітчизняних інвесторів;

— забезпечення цінового паритету між сіль-

ськогосподарською продукцією та матеріально-

технічними й енергетичними ресурсами;

— усунення міжгалузевих диспропорцій у фі-

нансуванні аграрної галузі із державного бюджету;

— створення стабільного і прозорого законо-

знавства щодо здійснення експортних операцій;

— виважена й ефективна політика держави 

щодо підтримки вітчизняного товаровиробника.

Наведений комплекс заходів вимагає ре-

формування аграрних відносин, тому основною 

рушійною силою має стати держава в особі дер-

жавних органів. Перед державною владою по-

стає необхідність докорінної зміни системи 

підтримки аграрної галузі. У той же час сіль-

ськогосподарські підприємства також мають 

здійснювати низку заходів щодо активізації ін-

новаційної діяльності як необхідної умови під-

вищення конкурентоспроможності сільськогоспо-

дарської про дукції. Актуальність цього питання 

спричиняється активною діяльністю держави 

щодо відкритості кордонів України. Із вступом 

України до СОТ постала нагальна необхідність 

реформування аграрних підприємств для забез-

печення конкурентоспроможності вітчизняної 

сільгосппродукції як на внутрішньому ринку, так 

і на зовнішніх, особливо техніки й технологій, 

що ними використовуються. До новітніх методів 

ведення сільського господарства відносять клас-

терну модель як засіб економічних стосунків на 

регіональному рівні самостійних підприємств.

Кластер — це добровільне об’єднання само-

стійних юридичних осіб, які зберігають свій авто-

номний юридичний статус, але спільно працю-

ють заради виробництва конкурентоспроможної 

продукції та загальної й особистої економічної 

вигоди. Кластери формуються у певній сфері під-

приємництва за умови, що учасники кластеру 

пов’язані між собою технологічно і, як правило, 

за ознакою географічної близькості [13, с. 257].
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Європейські моделі вирівнювання диспро-

порцій розвитку регіонів і подолання замкнутості 

господарських комплексів усередині економіки 

країн-членів ЄС базуються на концепції кластер-

ного розвитку. Ця система широко використо-

вується сільськогосподарськими виробниками у 

країнах-членах ЄС.

Метою формування кластерів є залучення 

додаткових коштів до регіону через посилення 

конкурентоспроможності шляхом надання допо-

моги у визначенні та використанні спільних мож-

ливостей і розширенні ринку. Кластерний підхід 

може сприяти створенню у регіоні благотворного 

підприємницького клімату, який допомагає роз-

виватися існуючим підприємствам і залучати до 

регіону нові підприємства [14, с. 30].

Також сільськогосподарськими виробника-

ми можуть бути використані альтернативні ме-

тоди ведення сільського господарства, таких як 

біоінтенсивне міні-землеробство, біодинаміч-

не землеробство, ЕМ-технології, мало витратне 

стале землеробство, органічне землеробство та 

багато інших.

Висновки та перспективи питання. Отже, для 

забезпечення стабільного розвитку і конкурен-

тоздатності сільського господарства необхідне 

впровадження інноваційної моделі розвитку галу-

зі. Впровадження інновацій та новітніх техноло-

гій в аграрній сфері дасть змогу покращити показ-

ники її діяльності. Так, за рахунок інноваційного 

розвитку можна досягти збільшення виробництва 

валової продукції та покращення її якості, що 

буде мати безпосередній вплив на ефективність 

виробництва у сільськогосподарських підприєм-

ствах. У той же час інноваційна модель розвитку 

потребує ґрунтовного реформування всієї аграр-

ної галузі. Необхідною умовою розвитку органі-

заційних форм впровадження інновацій в аграр-

ному виробництві є формування національної 

інноваційної моделі, що буде підтримуватися як з 

боку держави, так і з боку суб’єктів сільськогоспо-

дарського виробництва.
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