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ІННОВАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Вивчено та проаналізовано сучасні тенденції сільськогосподарського виробництва. Досліджено стан та особливості впро-
вадження інноваційних технологій у землеробстві. Встановлено, що однією з причин низької ефективності землекористування 
більшості сільськогосподарських підприємств України є низький рівень матеріально-технічного забезпечення. Обґрунтовано, що 
основна техніка, яка використовується, вичерпала свій потенціал та потребує заміни. Розроблено пропозиції щодо налагодження 
сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі. 

Ключові слова: сільськогосподарські землі, інновації, аграрні підприємства, ефективність, глобалізація, точне землеробство.

Данкевич В.Е. ИННОВАЦИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Изучены и проанализированы современные тенденции сельскохозяйственного производства. Рассмотрено современ-

ное состояние и особенности внедрения инновационных технологий в земледелии. Установлено, что одной из причин низкой 
эффективности землепользования большинства сельскохозяйственных предприятий Украины является низкий уровень матери-
ально-технического обеспечения. Обосновано, что основная техника, которая используется, исчерпала свой потенциал и нуж-
дается в замене. Разработаны предложения по налаживанию сельскохозяйственного производства на инновационной основе.

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, инновации, аграрные предприятия, эффективность, глобализация, точное 
земледелие.

Dankevych V.Y. INNOVATION AS AN INTEGRAL PART OF MODERN LAND USE
This paper studied and analyzed current trends in agricultural production. The current status and features innovative technologies 

in agriculture. We found that one of the causes of low efficiency of land use most agricultural enterprises in Ukraine is the low level of 
logistics. Proved that the main technique used, exhausted its potential and needs to be replaced. The study developed a proposal for 
setting up agricultural production on the basis of innovation.

Keywords: agricultural land, innovation, farms, efficiency, globalization, precision agriculture.

Постановка проблеми. Важливою складовою 
в процесі виробництва сільськогосподарської про-
дукції є інноваційне забезпечення товаровиробників. 
Лише за умови залучення інноваційних розробок 
можлива реалізація генетичного потенціалу вирощу-
ваних культур та підвищення ефективності галузі 
тваринництва. Як показує світовий досвід, прогре-
сивний поступальний розвиток сільського господар-
ства можливий на основі інноваційно-технологічної 
модернізації виробничого процесу та інноваційних 
систем землекористування [2].

Негативна динаміка родючості ґрунтів зумовлює 
необхідність пошуку більш прогресивних систем зем-
леробства. Сучасна інтенсифікація сільськогосподар-
ського виробництва через порушення граничних меж 
основних її напрямків набула екстенсивного характе-
ру. Ключовими проблемами, що виникли у практиці 
виробництва сільськогосподарської продукції стали: 
зниження родючості угідь, погіршення екології на-
вколишнього середовища, зниження якості продук-
ції, значні втрати зовнішніх і внутрішніх ринків 
аграрної продукції [4].

Однією з причин низької ефективності землеко-
ристування більшості сільськогосподарських під-
приємств України є низький рівень матеріально-
технічного забезпечення [6]. Основна техніка, що 
використовується товаровиробниками, вичерпала 
свій потенціал та потребує заміни. Наявні технічні 
засоби не дають можливості раціонально викорис-

товувати земельні ресурси та виробляти конкурен-
тоспроможну продукцію. Актуальність дослідження 
інноваційної діяльності сільськогосподарських під-
приємств зумовлена посиленням конкурентної бо-
ротьби на ринку продуктів харчування та інтегра-
цією України в міжнародний економічний простір, 
що зумовлює необхідність формування інноваційної 
моделі розвитку сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми раціонального використання природних ресурсів 
і збереження навколишнього середовища, обґрунту-
вання теорії і практики ведення господарства в до-
корінно змінених природних екосистемах, а також 
управління природними ресурсами на інноваційній 
основі знайшли своє відображення у сучасних науко-
вих працях вітчизняних дослідників. Переорієнтація 
на інноваційний вектор розвитку землекористуван-
ня окреслилася в останні роки незалежності країни.  
Це яскраво простежується у наукових джерелах ві-
тчизняних вчених: В.В. Горлачука, Д.С. Добряка, 
Й.М. Дороша, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, 
Л.Я. Новаковського, А.Я. Сохнича, Ю.І. Стадниць-
кого, В.М. Трегобчука., Ю.Ю. Туниці, П.П. Руснака 
та ін. Разом з тим низка питань, що дозволяють ство-
рити ефективне сільськогосподарське землекористу-
вання, потребує додаткових досліджень. Зокрема, 
малодослідженою є проблема інноваційних підходів 
у формуванні землекористування в сільському гос-
подарстві.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
ролі інновацій в умовах сучасного землекористування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Іннова-
ції є невід’ємним елементом функціонування ринко-
вого механізму, оскільки це – основа ефективного роз-
витку підприємництва, засіб конкурентної боротьби, 
фактор формування споживчого попиту та вартості 
продукту або послуги. В сучасних умовах господарю-
вання ключовими проблемами реалізації інновацій є 
застаріла матеріально-технічна база наукових уста-
нов, відсутність ефективного механізму трансферу 
інновацій та недослідженість стану інноваційної ді-
яльності аграрних підприємств [9]. У свою чергу, не-
використання інноваційних розробок при землекорис-
туванні зумовлює зниження конкурентоспроможності 
продукції вітчизняних товаровиробників.

На сучасному етапі розвитку економіки України 
особливо гостро стоїть проблема раціонального вико-
ристання й охорони земельних ресурсів. Стратегіч-
ний напрямок підвищення рівня ресурсо-екологічної 
безпеки ґрунту, головного фактора життєдіяльності 
нинішнього й наступних поколінь, полягає у ради-
кальній перебудові взаємовідносин між людиною і 
земельними ресурсами, що визначає необхідність 
переходу на інноваційну модель розвитку землеко-
ристування, яка враховує особливості функціонуван-
ня суспільства на сучасному етапі та закономірності 
процесів використання земельних ресурсів і вплив на 
них інтенсивної виробничої діяльності. Для вирішен-
ня зазначених завдань необхідне відповідне іннова-
ційне забезпечення.

Керівники великих господарств часто не знають 
точних розмірів власних посівних площ, що обумов-
лено їхньою постійною зміною, у силу різного роду 
природних й адміністративних процесів. Відновлен-
ня картографічного матеріалу, що раніше здійсню-
валося на гроші держави, практично припинилося. 
Робота здійснюється на підставі карт 10-15 літньої 
давнини, що не відбиває реалії сьогоднішнього дня 
[1]. Ще одним джерелом значних «зайвих» витрат 
являється неефективне використання сільськогоспо-
дарської техніки [7]. 

Інноваційні технології, що застосовуються у роз-
винутих країнах базуються на використанні останніх 
досягнень науки і техніки. Вони міняють наші ста-
лі уявлення і методи роботи. Так, декілька десяти-
літь тому головними методами дослідження ґрунтів 
було ґрунтове і агрохімічне обстеження на основі ві-
дібраних зразків ґрунту. Сучасна техніка дозволяє 
проводити сканування ґрунту з космосу або літака. 
Англійська фірма «KRM» запропонувала оцінювати 
вміст азоту, фосфору і калію в ґрунті шляхом фото-
графування полів в інфрачервоному промінні на спе-
ціальну плівку за допомогою літака або супутника 
Землі [8].

Комплексні технології виробництва сільськогос-
подарської продукції, що одержали назву «точне 
землеробство» (Precision Farming), почали активно 
розвиватися за кордоном ще наприкінці 90-х років, 
і визнані світовою сільсь-когосподарською наукою 
як досить ефективні передові технології, що перево-
дять аграрний бізнес на більш високий якісний рі-
вень. Ці технології є інстру-ментом, що забезпечує 
рішення трьох основних задач які забезпечують 
успіх в умовах сучасного ринку – наявність своєчас-
ної об’єктивної інформації, здатність приймати вірні 
управлінські рішення й можливість реалізувати ці 
рішення на практиці [3]. 

За допомогою геоінформаційних систем вирішу-
ються завдання обліку фактичних робіт. У реально-

му режимі часу можна визначати площу поточної 
обробленої ділянки поля. На основі інформації, що 
надходить в автоматизовану систему, здійснюється 
формування звітів і проводиться порівняльний ана-
ліз. Статистичні дані можуть бути підготовлені для 
розміщення на Web-серверах підприємств для забез-
печення вибраного доступу до них. Це дозволяє про-
водити аналіз зазначеної інформації на будь-якому 
комп'ютері, підключеному до мережі Internet. 

У сучасних умовах господарювання сільськогос-
подарські товаровиробники широко використову-
ють системи ОРБ-моніторингу транспортних засобів, 
коли кожна машина, трактор чи комбайн оснащені 
GPS навігаторами. Технологія моніторингу родю-
чості ґрунтів, з використанням електронних карт 
електричної провідності ґрунту, цифрових моделей 
рельєфу та даних агрохімічного аналізу дозволяє 
створити точні картограми ґрунтових властивостей. 
Диспетчерська служба має можливість цілодобово 
контролювати роботу техніки в електронному ре-
жимі, а керівник підрозділу може за кілька хвили-
ни проаналізувати роботу техніки за день, оцінити 
якість її виконання та спланувати роботу на наступ-
ний день [10]. Застосування інформаційних техноло-
гій підвищує продуктивність і ефективність управ-
лінської праці, дозволяючи по-новому вирішувати 
багато задач. 

Порівнюючи ті або інші характеристики полів 
з картами врожайності, фахівці господарства мо-
жуть виявляти причини нерівномірної врожайності 
сільськогосподарської культури на полі. Ухвалення 
рішень, наприклад, про необхідність додаткового 
внесення добрив на конкретній ділянці поля ґрунту-
ватиметься на інформації, одержаній за допомогою 
глобальної позиційної і географічної інформаційної 
системи, традиційних джерел, а також на основі 
експертних оцінок практиків і консультантів. Засто-
сування сучасного інноваційного обладнання надає 
товаровиробникам ряд переваг, а саме: економічні, 
екологічні та технологічні (табл. 1).

Таблиця 1
Переваги використання GPS-навігації  
в сільськогосподарському виробництві

Критерії Переваги

Економічні

економія палива та інших матеріалів;
зниження собівартості готової продукції;
ведення бази нормативно-довідкової до-
кументації;
облік сільськогосподарських угідь з 
прив’язкою до карти;
обробка навігаційних даних і контр-
оль переміщень сільськогосподарської 
техніки;
планування та облік фактично викона-
них робіт

Технологічні

проведення аналізу ґрунту, отриманого 
врожаю та використання
добрив з урахуванням неоднорідності 
ґрунтового покриву та нерівностей поля;
максимальне використання ширини агре-
гату, зведення до мінімуму
перекриття сусідніх рядів;
виключення пропусків між сусідніми 
рядами;
збільшення коефіцієнту завантаження 
техніки;
забезпечення можливості роботи в умо-
вах поганої видимості 

Екологічні

зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища;
зменшення навантаження на ґрунти;
відновлення родючості ґрунтів 

Джерело: власні дослідження
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геоінформаційних систем допомагає оперативно і 
точно оцінити стан ґрунтового покриву, зменшити 
об’єм польових та лабораторних робіт, застосувати 
науково обґрунтовані норми мінеральних добрив. 
Така технологія сприяє зменшенню фінансових ви-
трат, економить час та підвищує продуктивність ви-
рощуваних культур. Прикладом може стати система 
Trimble EZ-Guide 250, яка забезпечує 20-25-сантиме-
трову точність паралельного водіння (табл. 2).

На практиці, використання сучасних технологій 
навігації дає відчутні результати, адже як би сумлін-
но водій не відміряв траєкторію під час виконання 
агротехнічних заходів, він допускає певну похибку. 
Використання найпростіших систем паралельного 
водіння дозволяє працювати вночі чи при поганій 
видимості, зменшити перекриття з 1,5 м (звичайна 
величина) до 30 см. На полі площею 100 гектарів, за-
гальне перекриття зменшується з 7,5 до 1,5 гектара, 
що дає реальну економію засобів хімізації, пально-
го та робочого часу [11]. Окрім підвищення точності 
роботи це дозволяє механізатору приділяти більше 
уваги агрегату.

Таблиця 2
Економічна ефективність застосування автоматич-

них систем водіння під час сівби

Показники
З навігаційною 
системою пара-

лельного водіння

Без наві-
гаційної 
системи

Склад агрегату Cat 95E Horsh-
FG-18

МТЗ-82 + 
СТЗ-5,4

Марка системи автома-
тичного водіння

Trimble EZ-Guide 
250 –

Ціна автоматичної сис-
теми, грн. 22500 –

Продуктивність за одну 
годину основного часу, 
га

27,57 4,95

Обслуговуючий персо-
нал, люд. 1 2

Погодинна тарифна 
ставка (тракторист/ до-
поміжний)

8,5 6,95/4,47

Питомі витрати палива, 
л/год. 3,8 2,45

Питома витрата насіння 
на пересів, кг/га 36,6 60,4

Затрати праці, люд. – 
год./га 0,05 0,65

Сукупні витрати, 
грн/год. 192,50 340,20

Економічний ефект від 
використання автома-
тичної системи водіння, 
грн.

14510 –

Джерело: власні дослідження

Системи точного землеробства отримують усе біль-
ше визнання і розповсюдження. Вони базуються на 
новому погляді на сільське господарство, при якому 
поле, неоднорідне за рельєфом, ґрунтовим покривом, 
агрохімічним вмістом потребує застосування на кож-
ній ділянці окремих агротехнологій. Світова практи-
ка доводить, що затрати на прилади точного землероб-
ства окупаються протягом 2-4 років їх використання. 
Найбільш ефективне їх використання у великих гос-
подарствах. Моніторинг сільськогосподарських угідь 
за допомогою дистанційних методів, дозволяє отри-
мати об’єктивні дані, які грають важливу роль для 
прийняття необхідних управлінських рішень та під-
вищенні конкурентоспроможності виробництва.

Інноваційні технології в землеробстві є одним з 
провідних напрямів сучасного розвитку сільсько-
го господарства, який забезпечує належну якість 
та ефективність виробництва сільськогосподарської 
продукції, гарантує оптимальність витрат, чіткість, 
програмованість технологічних процесів, сприяє еко-
логічному захисту ґрунтів і досягненню екологічної 
безпеки продовольства. При цьому розвиток точного 
землеробства потребує належної науково-дослідної, 
експериментальної та технічної бази для системної ре-
алізації можливостей геоінформаційних технологій.

Наразі важливим є налагодження більш тісної 
співпраці сільськогосподарських підприємств з на-
уково-дослідними організаціями. Адже однією з при-
чин низької конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції є недостатнє залучення інноваційних роз-
робок у виробничий процес. Запропонований нами 
механізм співпраці товаровиробників з науковими 
організаціями представлений на рис. 1. Залучення 
наукових розробок у виробничий процес передбачено 
за рахунок державного фінансування та на контрак-
тній основі.

Впровадження інновацій у виробництво дасть 
змогу збільшити конкурентоспроможність продукції 
та покращити показники господарської діяльності. 
Особливо це актуально у зв’язку з експортоорієнто-
ваною діяльністю багатьох високотоварних підпри-
ємств та необхідністю забезпечення високої якості 
продукції. Лише за рахунок інтенсифікації вироб-
ництва можна реалізувати весь потенціал аграрного 
сектора регіону.

Держава

Науково-дослідні установи

інноваційні розробки

Сільськогосподарський 
товаровиробник

Виробництво конкурентоспроможної продукції

виділення коштів контроль

на договірній основі

Рис. 1. Механізм співпраці
сільськогосподарських товаровиробників 

з науково-дослідними організаціями
Джерело: власні дослідження

Висновки з проведеного дослідження. Найбільш 
широко впроваджуються інноваційні розробки сіль-
ськогосподарськими підприємствами у галузі земле-
користування, що пов’язане зі значним експортом 
зернових та олійних культур. Основними напрям-
ками залучення інновацій є: впровадження нових 
технологій виробництва; біотехнологій; застосуван-
ня нових технічних засобів та технологій обробітку 
ґрунту; геоінформаційних систем; технологій точно-
го землеробства.

З метою стимулювання впровадження товарови-
робниками інноваційних розробок науково-дослід-
них установ необхідна відповідна державна підтрим-
ка. Актуальним є часткова компенсація кредитної 
ставки банкам, які надають кредити для придбання 
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таких інноваційних розробок. Особливим напрямком 
стимулювання модернізації виробничих потужнос-
тей аграрних підприємств вважаємо впровадження 
для інноваційних необоротних активів прискорених 
норм амортизації, що дозволить зменшити термін 
окупності інноваційних інвестицій. Важливу роль 
у запровадженні інноваційних процесів в аграрному 
секторі економіки відіграє створення інфраструктури 
ринку. Передусім це має бути розвиток організацій-
них форм інтеграції науки і аграрного виробництва. 
Запропоновані заходи сприятимуть нарощуванню об-
сягів виробництва та підвищенню рівня конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продукції вітчиз- 
няних підприємств.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
МІЖГАЛУЗЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Визначено стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору економіки та ступінь його інституційного забезпечення. Вста-
новлено економічну причину для підтримки розвитку міжгалузевої інтеграції, яка проявляється в мультиплікативному ефекті, що 
впливає на інші сектори національної економіки. Обґрунтовано, що розвиток міжгалузевої інтеграції в сільському господарстві – 
це насамперед створення інститутів, що забезпечують її функціонування. Науково обґрунтовано пропозиції щодо інституційного 
забезпечення стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції.

Ключові слова: міжгалузева інтеграція, ринкова економіка, стратегія, міжгалузеві зв’язки, готова продукція, ефективність.

Данкевич Е.М. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Определены стратегические приоритеты развития аграрного сектора экономики и степень его институционального обес-

печения. Установлены экономические причины для поддержки развития межотраслевой интеграции, которые проявляются 
в мультипликативном эффекте. Обосновано, что развитие межотраслевой интеграции в сельском хозяйстве – это прежде всего 
создание институтов, обеспечивающих его функционирование. Научно обоснованы предложения по институциональному обес-
печению стратегии развития межотраслевой интеграции.

Ключевые слова: межотраслевая интеграция, рыночная экономика, стратегия, межотраслевые связи, готовая продукция, 
эффективность.

Dankevych Y.M. INSTITUTIONAL SUPPORT STRATEGY FOR INTEGRATION OF INTERBRANCH
The article defines the strategic priorities of the agricultural sector and its degree of institutional support. We found economic reasons 

to support the development of inter-sectoral integration, which manifests itself in a multiplier effect that affects other sectors of the 
national economy. Proved that the development of inter-sectoral integration in agriculture – is, first, the creation of institutions to ensure its 
functioning. In our study we scientifically grounded proposals for institutional capacity development strategy for inter-sectoral integration.

Keywords: inter-sectoral integration, the market economy, strategy, cross ties, finished products, efficiency.

Постановка проблеми. В сучасних умовах госпо-
дарювання подальший розвиток аграрного сектору 
економіки держави потребує змін в галузевій струк-
турі виробництва. За останні роки у сільськогоспо-
дарських підприємствах відбувається об’єктивний 
процес трансформації їх виробничої структури.  
У галузі рослинництва це проявляється у вирощу-

ванні енергомістких культур, значна частка продук-
ції яких призначається для експорту. У тваринни-
цтві спостерігається зменшення кількості поголів’я 
тварин та виробництва відповідної продукції. Однак 
при цьому не враховуються негативні фактори, які 
спричиняють зниження родючості ґрунтів, згубно 
впливають на навколишнє природне середовище, 


