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ЗЕРНОВИРОБНИЦТВУ УКРАЇНИ – ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
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Висвітлено значення та сучасний стан іноваційної діяльності в зерновиробництві України. Обґрунтовано 
необхідність переходу виробництва зерна на інноваційний шлях розвитку Визначено основні напрямки 
вдосконалення виробництва в зерновому секторі та шляхи покращення виробництва, розкрито значні 
резерви галузі. Досліджено роль інноваційного розвитку аграрних підприємств, економічної стійкості та 
їх вплив на розвиток в агропромисловому комплексі. Запропоновано альтернативні способи підвищення 
рентабельності виробництва.
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Постановка проблеми. Ефективний розви-
ток зерновиробництва у сучасних ринко-

вих умовах можливий лише на основі активно-
го впровадження інновацій. Саме інноваційний 
шлях розвитку цієї галузі, як свідчить досвід 
розвинених країн світу, є вкрай необхідним для 
забезпечення належного рівня конкурентоспро-
можності виробленого в Україні зерна як на вну-
трішньому, так і зовнішніх ринках. Проте слід 
визначити, що більшість зерновиробників вико-
ристовують інновації лише частково. У зв’язку з 
нестачею у них коштів в нашій країні домінують 
так звані «мікроінновації», які не в змозі забез-
печити одержання належного ефекту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам впровадження інновацій, підвищен-
ня ефективності виробництва зерна в аграрних 
підприємствах, а також розвитку агропромис-
лової інтеграції присвячені дослідження та на-
укові праці В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, 
В.І. Бойка, П.І. Гайдуцького, А.С. Даниленка, 
М.Я. Дем’яненка, О.Ю. Єрмакова, І.В. Коновало-
ва, В.І. Криворучка, М.Й. Маліка, П.О. Мосію-
ка, О.М. Онищенка, П.Т. Саблука, Н.М. Сіренко, 
П.П. Руснака, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина, 
К.І. Якуби та інших.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сільськогосподарське вироб-
ництво переживає глибоку економічну кризу, ви-
хід з якої передбачає формування якісно нових 
продуктивних сил, впровадження інноваційних 
технологій, раціоналізації процесу виробництва, 

створення сприятливих умов для підвищення 
його економічної ефективності. Важливу роль у 
підвищенні прибутковості галузі відіграє зерно-
ве господарство України. Особливе місце займа-
ють зернові культури як джерело постачання 
сировини та виробництва продуктів харчування. 
Зерно і вироблені з нього продукти завжди були 
ліквідними, оскільки вони становлять основу 
продовольчої бази і безпеки держави. Збільшен-
ня валового виробництва зерна, підвищення еко-
логічності та зниження його собівартості повинно 
відбуватися за рахунок впровадження іннова-
ційних технологій Тому проблеми ефективності 
виробництва зерна в сільськогосподарських під-
приємствах України постійно перебувають в полі 
зору економічної і технологічної науки. 

Мета статті. Висвітлення сучасного стану 
інноваційної діяльності у зерновиробництві 
нашої країни, виявлення існуючих у цій сфе-
рі недоліків і розроблення конкретних заходів 
щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Згідно із За-
коном України «Про інноваційну діяльність» го-
ловною метою державної інноваційної політики є 
створення соціально – економічних, організацій-
них і правових умов для ефективного відтворен-
ня, розвитку й використання науково-технічного 
потенціалу країни, забезпечення впровадження 
сучасних екологічно чистих, безпечних, енергоз-
берігаючих та ресурсозберігаючих технологій, 
виробництва та реалізації нових видів конкурен-
тоспроможної продукції [1, с. 1]. 
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Аграрний сектор економіки, на відміну від ін-

ших сфер, має свої особливості щодо генезису 
та впровадження інноваційних продуктів. Насам-
перед ідеться про те, що інноваційна діяльність 
не є одиничним актом упровадження якої-небудь 
новації. Це – цілеспрямована система заходів із 
розробки, впровадження, освоєння, виробництва, 
поширення і комерціалізації новацій.

Важливою умовою досягнення ефективного 
розвитку зерновиробництва є раціональне роз-
міщення посівів по сівозмінах. Практикою дове-
дено, що занадто великі площі зернових призво-
дять до негативних наслідків – як у розмірах їх 
урожайності і якості продукції, так і в економіч-
ному відношенні. Досвід передових господарств 
свідчить, що частка зернових в загальній посів-
ній площі не повинна бути більше 60% [4, с. 1].

Інноваційна діяльність у сфері зерновиробни-
цтва є важливою складовою продовольчої без-
пеки країни. Стратегічним завданням розвитку 
зернової галузі держави є створення високопро-
дуктивного і конкурентоспроможного зерново-
го господарства. За попередніми підсумками у 
2013 р. в Україні зібрано рекордні 63 млн тонн 
зернових й зернобобових культур. Це на 36,3% 
більше, ніж у 2012 році, та на 11% більше попе-
реднього рекорду дворічної давності – 56,7 млн т. 
Обсяги виробництва основних зернових культур 
збільшились в порівнянні з попереднім роком 
й склали: пшениці – 22,27 млн. т (41,3%), куку-
рудзи на зерно – 30,9 млн. т (47,4%), ячменю – 
7,56 млн. т (9%). За даними державної служби 
статистики сільськогосподарськими підприєм-
ствами вироблено 49,6 млн. т зерна (78,7% за-
гального валового збору), господарствами насе-
лення – 13,4 млн. т (21,3%) [2, с. 9].

За даними державного комітету статистики 
України за період 2009–2014 роки урожайність 
основних сільськогосподарських культур має пози-
тивний характер характер (табл. 1). Урожайність 
озимої пшениці у 2014 році порівняно з 2009 роком 
збільшилася на 20%, озимого ячменю – на 16,2%, 
кукурудзи на зерно – на 18,6%, проса – на 7,2%. 
Урожайність соняшнику у 2014 році порівняно з 
попередніми роками збільшилася на 33,6%.

Таблиця 1
Урожайність основних сільськогосподарських 
культур в Україні за 2009–2014 р.р., ц з 1 га 

Роки
Пше-
ниця 
озима

Ячмінь 
озимий

Куку-
рудза 

на 
зерно

Овес Просо

На-
сіння 

соняш-
нику

2009 29,5 27,8 24,2 15,3 15,2 15,2
2010 28,6 22,6 23,2 15,0 15,0 15,0
2011 30,7 24,5 26,6 15,9 15,0 18,4
2012 27,4 23,4 24,9 8,9 10,7 16,5
2013 34,5 31,0 32,7 18,4 19,8 21,7
2014 35,4 32,3 28,7 17,4 16,3 20,3

Джерело: розроблено авторами за даними [2]

З вирощуваних господарствами видів зерно-
вих культур у майбутньому доцільно орієнтува-
тися на ті з них, які відрізняються стратегічною 
важливістю у забезпеченні продовольчої безпеки, 
експортної гарантованості, природної збалансова-
ності та потреб тваринництва в кормах. Останні-

ми роками в Україні склалася тенденція до збіль-
шення посівів кукурудзи на зерно – до 4,9 млн. га, 
сої – до 1,4 млн. га, сорго – до 150 тис.  га.

Інтеграція України у світовий економіч-
ний простір потребує переведення вітчизняного 
аграрного виробництва на якісно нову – іннова-
ційну модель розвитку та формування сучас-
ної ринкової технологічної і технічної політики. 
Для виробництва зерна в сільськогосподарських 
підприємствах налічується 182,6 тис. тракторів, 
при технологічній потребі більш як 400,0 тис., 
44,3 тис. зернозбиральних комбайнів при тех-
нологічній потребі 75,0–80,0 тис.  од., 90,0 тис. 
плугів при технологічній потребі 151,0 тис.  од., 
124,0 тис. культиваторів при технологічній по-
требі 210,0 тис.  од., 68,5 тис. зернових сівалок 
при технологічній потребі 102,5 тис.  од., та інші 
технічні засоби, що становить менше половини 
технологічної потреби. До того ж із зазначеної 
техніки понад 80% відпрацювала амортизаційні 
строки. Аналізуючи наявність і стан технічних 
засобів у господарствах слід відзначити, що тех-
нічний парк потребує значного оновлення.

Значну інноваційну роль у забезпеченні ви-
сокої ефективності сільськогосподарської техні-
ки відіграють електронні системи. В конструкції 
тракторів і сільськогосподарських машин вони 
входять як незамінна складова частина у ви-
гляді системи, що охоплює всю галузь рослин-
ництва. Застосування супутникової навігаційної 
системи DGPS дає можливість знизити рівень 
фізичного навантаження, зменшити енергоза-
трати, приділити більше уваги технологічному 
процесу й одержати позитивний ефект завдяки 
максимальному використанню ширини захвату, 
недопущенню перевитрат насіння, а також про-
гресивній організації праці [7, с. 33].

Це дасть можливість виконувати механізова-
ні польові роботи якісно та в оптимальні агро-
технічні строки. Джерелами фінансування мають 
стати власні кошти, кредитні ресурси (довго-
строкові кредити), кошти державного лізингового 
фонду, часткової компенсації державою вартості 
складної сільськогосподарської техніки вітчизня-
ного виробництва тощо [5, с. 31].

Ключове місце у забезпеченні високих рівнів 
урожайності зернових культур в Україні, як свід-
чить практика, займають добрива (як мінеральні 
так і органічні). Як свідчать дослідження М. Д. Без-
углого і М. В. Присяжнюка, останні 20 років в на-
шій країні спостерігається недостатній рівень до-
тримання технологічних умов виробництва.

Зважаючи на нестачу коштів у господарств 
для придбання мінеральних добрив, на увагу за-
слуговує досвід використання побічної продук-
ції рослинництва для удобрювання сільськогос-
подарських земель – соломи зернових культур, 
гички буряка цукрового, подрібнення стебел ку-
курудзи. Це забезпечує: зростання запасів гу-
мусу в ґрунті до 5 т/га, збільшення вмісту ру-
хомих форм фосфору і обмінного калію до 30%, 
покращення мікробіологічної активності ґрунту, 
підвищення рівня врожайності сільгоспкультур 
на 30–50%, поліпшення екологічної рівноваги в 
агроландшафтах.

Важливою складовою інноваційного процесу в 
аграрному секторі є виведення та впровадження 
у виробництво нових сортів зернових культур, 
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які були б високоврожайними, адаптованими до 
вирощування в окремих кліматичних зонах та 
стійкими до шкідників і хвороб. Доведено, що в 
разі використання високоякісного насіння кра-
щого нового сорту – це додатково 8–10 ц зерна 
з одного гектара за однакових технологічних ви-
трат. У подальшій інтенсифікації рослинництва 
роль нових сортів та гібридів, дедалі зростатиме, 
бо селекційна новинка – це найефективніший та 
економічно найвигідніший шлях. 

Водночас із високою продуктивністю нові сор-
ти поєднують ще низку цінних господарських 
ознак: високу зимостійкість, високу якість зерна, 
стійкість до екстремальних умов тощо [3, с. 42-48].  
Серед нових сортів, які мають потенційну вро-
жайність понад 100 ц/га, – Фаворитка, Золото-
колоса, Фарандоль, Попелюшка, Ювілейна 100, 
Смуглянка, Кобіра, Тронка, Колумбія, Красно-
дарська 99, Пивна, Лист 25, Писанка, Пошана, 
Дальницька та інші. Ці сорти, створені для висо-
ких технологій, належать до сортів нового поко-
ління, мають високий генетичний потенціал про-
дуктивності [3, с. 46-48].

Тому правильний вибір сорту в поєднанні з 
технологією є визначальним чинником зростання 
врожайності. Вітчизняна наука має достатньо ви-
ведених високоврожайних сортів для різних при-
родно-кліматичних зон. Відпрацьована і техноло-
гічна складова з врахуванням світового досвіду.

У зв’язку з одержанням останніми роками в 
нашій країні високих урожаїв зерна зростає по-
треба в потужних зерносховищах, через нестачу 
яких щороку втрачається близько 25% урожаю. 
Нині в Україні нараховується сертифікованих 
зернових складів на 47,7 млн т, але потреба в них 
є значно більшою. Європейський стандарт вира-
хування потреб потужностей зерносховищ такий: 
треба мати стільки елеваторів, щоб прийняти 
максимальний врожай тієї чи іншої території, а у 
додаток було у них місце для 15% лишків зерна. 

Необхідно відмітити, що останніми роками в 
Україні намітилася тенденція до зростання кіль-
кості річкових елеваторів і терміналів. І це є 
позитивним явищем, оскільки сприятиме відро-
дженню водної транспортної системи Дніпра та 
інших повноводних річок.

Але останніми роками у технологіях вироб-
ництва сільськогосподарської продукції відбу-
ваються кардинальні зміни. Інноваційна концеп-
ція розвитку агротехнологій полягає у зниженні 
енерго- та ресурсомісткості технологічних опера-
цій, біологізації землеробства, оптимізації термі-
нів виконання передбаченого комплексу операцій, 
забезпеченні екологічності виробництва. Важли-
ве значення для підвищення ефективності зер-
нового виробництва є технології, які концентру-
ють новітні досягнення науки і техніки та дають 
можливість реалізувати потенційну продуктив-
ність сортів відповідно до ґрунтових особливос-
тей і погодних умов і забезпечать одержання 
високих урожаїв. Нині у світовому землеробстві 
розробляють, вивчають і впроваджують кілька 
технологій землеробства – інтенсивну, біологічну 
(органічну) та прямої сівби (No-till) [3, с. 1].

Проте, враховуючи вплив кризових явищ на 
економіку країни, важливого значення набуває 
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій, адаптованих до місцевих природних 
умов на основі визначених пріоритетів та інно-
ваційних рішень, які разом із відносно високою 
врожайністю могли б забезпечувати економне 
використання матеріальних ресурсів і були еко-
логічно безпечними для навколишнього природ-
ного середовища. Використання ресурсозберігаю-
чих технологій вирощування зернових є основою 
інноваційного розвитку галузі, а саме: економія 
ресурсів, підвищення урожайності культур, по-
ліпшення якості продукції, підвищення родючос-
ті ґрунтів, зниження залежності врожаю від по-
годних умов [6, с. 51].

Отже в нинішній ситуації активізації іннова-
ційної діяльності у сільськогосподарських під-
приємствах немає альтернативи. Головне при 
цьому – широке використання сучасних техно-
логій, які безпосередньо впливають на підвищен-
ня урожайності зернових культур і зменшення 
затрат на їх вирощування.

Не менш важливими є також показники 
структури посівних площ сільськогосподарських 
культур. Структура виробництва складається 
під дією різноманітних чинників загальнонаціо-
нального та регіонального характеру. Основни-
ми серед них є динаміка попиту на продукцію 
сільського господарства, розміри державної фі-
нансової підтримки виробництва окремих видів 
сільськогосподарської продукції, управлінський 
та фаховий досвід власників і керівників сіль-
ськогосподарських підприємств [7, с. 42-48].

Висновки і пропозиції. Розробка та впрова-
дження більшості інноваційних проектів галь-
муються через відсутність фінансових ресурсів, 
адже перебіг інноваційних процесів можливий 
лише за умови належного їх фінансування. 
Найбільш зацікавленими у веденні інноваційної 
діяльності є великі та середні сільськогосподар-
ські підприємства та господарські товариства. 
До того ж вони володіють необхідними умова-
ми і ресурсами для розробки та впровадження 
інновацій. Проблемою для вітчизняних аграрі-
їв є різниця нормативних показників якості за 
українськими та світовими стандартами, що 
суттєво послаблює конкурентні позиції україн-
ських компаній на світовому ринку. Українські 
землі відрізняються високою родючістю та якіс-
тю, але відсутність необхідних технологій та об-
робки територій безпосередньо відбивається на 
якості сільськогосподарської продукції. За су-
часних умов поліпшення конкурентних позицій, 
що займає підприємство на вітчизняних та сві-
тових ринках, та ступінь задоволеності спожи-
вачів значною мірою залежать від розвинутості 
інноваційної діяльності підприємства. Більшість 
підприємств вітчизняного аграрного сектора не 
приділяють необхідної уваги або ігнорують ін-
новаційну складову сільськогосподарського біз-
несу. Але найуспішніші, найкрупніші сільсько-
господарські компанії активно впроваджують 
інновації в свою діяльність.
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ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВУ УКРАИНЫ – ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация
Освещены значение и современное состояние инновационной деятельности в зернопроизводстве Укра-
ины. Обоснована необходимость перехода производства зерна на инновационный путь развития Опре-
делены основные направления совершенствования производства в зерновом секторе и пути улучшения 
производства, раскрыто значительные резервы. Исследована роль инновационного развития аграрных 
предприятий, экономической устойчивости и их влияние на развитие в агропромышленном комплексе. 
Предложены альтернативные способы повышения рентабельности производства 
Ключевые слова: иновации, зерновые культуры, сельское хозяйство, инновационные технологии, эф-
фективность производства, структура посевных площадей.
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THE INNOVATIVE DEVEOPMENT OF THE GRAIN PRODUCTION OF UKRAINE

Summary
The meaning and modern situation of innovative activity in grain production of Ukraine are grounded 
in the article. The paper substantiates the necessity of grain production transition to the innovative 
way of development. Great reserves of the industry have been revealed. The main courses of the 
grain sector production improvement and the ways of better production output were charted. The 
importance of the agricultural enterprises innovative development, economic stability and their impact 
on the integration processes in agro-cultural complex were studied. The alternative ways of rise in 
production profitability were offered.
Keywords: innovation, grain crops, agriculture, innovative technology, production efficiency, structure of 
area under crops.


