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На сьогоднішній день для України аграрна галузь є найбільш перспективною та пріоритетною, адже 
вона дає 40% експорту та 12% ВВП вже протягом останніх трьох років. На сучасному етапі розвитку 
підприємств аграрної галузі визначним показником їх стратегічного потенціалу є використання 
інноваційних складових у поточній діяльності. Нажаль показник використання інновацій Українськими 
агро-холдінгами та невеликими підприємствами є досить низьким – до 15%. Але з кожним роком 
даний показник збільшується. 

В. Трегобчук зазначає, що  інновації у сільському господарстві – це, перш за все, нові сорти рослин, 
нові добрива та засоби захисту ростин, сучасна техніка, нові форми організації та фінансування 
виробництва, підходи до підготовки кадрів [3, с.4]. Та на нашу думку сприйняття інновацій для 
аграрної галузі лише як впровадження нових досягнень науки це не є сучасним підходом. На 
сьогоднішній день інноваційність агро-сфери та агропідприємств полягає у абсолютно нових підходах 
до вирощування культур, у експериментах у структурі посівних площ та попередниках, у розробці 
кардинально нових засобів для збільшення врожайності культур без змін насінницького матеріалу та 
засобів захисту рослин і добрив. Пошук таких технологій вирощування, що дають максимальний 
результат (доходи/витрати) та якість продукції – і є інноваційністю аграрного підприємства.  

Інновації у сільському господарстві в першу чергу формують стратегічний потенціал підприємства, 
підвищують конкурентоспроможність продукції, дозволяють вирішити проблему обмежених 
можливостей розширення сільськогосподарських угідь, тощо. Вирощена продукція у поточному сезоні 
або буде використана у наступному під посів власних культур, або буде реалізована. В обох випадках 
визначну роль для подальших планів на майбутній період грає якість продукції. Отже, зважаючи на 
довготривалий ефект від впровадження більшості інвестиційних проектів їх окупність у сільському 
господарстві безсумнівна та підтверджена. 

Таблиця 1 
Сутність та переваги основних інноваційних впроваджень у сільське господарство України 

[сформовано автором на основі 1,2,3] 

Інновація Переваги 

Точне 
землеробство 

- найповніше використання природних факторів; 
- мінімізація трудових витрат; 
- використання ґрунтозахисних, ресурсозберігаючих систем землеробства; 
- зниження витрат на ЗЗР, добрива та паливо; 

Системи 
зрощення 

- підвищення врожайності культур та якості вирощеного зерна; 
- можливість вирощувати високоякісний насінницькій матеріал; 
- захист рослин; 
- мінімізація трудових витрат; 

Використання 
власних 
метеостанцій 

- точна інформація в режимі реального часу про погодні умови і вологості ґрунту; 
- оптимізація термінів і обсягів поливу для збільшення врожайності; 
- оптимізація графіка обприскування для запобігання захворювань; 
- побудова планів с/г робіт в оптимальні погодні умови та в оптимальні терміни; 
- зниження зносу систем зрощення та витрат на капітальний ремонт 

Модель 
ефективного 
сівообігу 

- виявлення найбільш сприятливих попередників для кожної культури; 
- розподіл угідь  піл посів згідно їх характеристик; 
- підвищення рентабельності діяльності підприємства. 

Отже використання вищезазначених чи будь-яких інших нестандартних підходів до 
вирощування с/г культур є у наш час необхідною умовою розвитку підприємств та галузі в цілому. 
Інновації дозволять оптимізувати роботу Холдингів, мінімізувати ризики, підвищити якість виробленої 
продукції, розширити зону експортних відносин, збільшити рентабельність діяльності, та отримати 
вільні кошти для подальшої реалізації інноваційних проектів.  
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