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PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE FIELD
OF CROP PRODUCTION

У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти розвитку інноваційної діяльності у сільському госпоM
дарстві. Визначено сутність інноваційного розвитку у рослинництві. З'ясовано мету, основні пріоритетні наM
прями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва. Висвітлино особливості здійснення інноваційM
них процесів та запропоновано класифікацію інновацій за змістом діяльності у рослинництві. Обгрунтовано,
що інноваційний підхід дасть змогу підвищити ефективність інноваційної господарської діяльності підприємств
аграрної сфери та сприятиме досягненню стратегічних цілей підприємств. Доведено, що застосування інновацM
ійної діяльності підприємствами рослинницької галузі дозволить підвищити рівень їхньої конкурентоспроможM
ності, зміцнити позиції на міжнародному ринку аграрних товарів та покращити ефективність виробничоMгоспоM
дарської та науковоMтехнічної діяльності. Опрацьовано підходи до визначення пріоритетних джерел фінансуM
вання інноваційної діяльності.

The article considers and investigates the theoretical and practical bases of development of innovative activity
in agriculture. Aspects of determining the essence of innovative development in crop production are generalized
and systematized. The purpose, the basic classifications of priority directions of development of innovative activity
in the field of plant growing are defined. The peculiarities of the implementation of innovation processes are
substantiated and the classification of innovations according to the content of activity in crop production is offered.
Four types of innovations contribute to the development of crop production: technological (use of advanced
technologies for growing crops that meet modern requirements for greening production, development of new
resourceMsaving production technologies), technical (improvement of existing and creation of new types of



10
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2021

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наразі важливим є максимальне викорис&

тання науково&технічного потенціалу сільсько&
го господарства для відновлення і розвитку
національної економіки, надання їй інновацій&
ного характеру. Рослинництво є важливою га&
луззю сільського господарства, що має вплив
на стан продовольчої безпеки країни, та є си&
ровинною базою для розвитку більшості агро&
продовольчих підкомплексів.

Сучасний стан рослинницької галузі сіль&
ського господарства характеризується перехо&
дом до інноваційної моделі розвитку, що озна&
чає не тільки стабілізацію, але й поступове
підвищення технічного і технологічного рівнів
виробництва, передбачає системну інтеграцію
науково&технічної сфери в процес економічно&
го і соціального розвитку суспільства, вимагає
чітких та послідовних дій з управління галузя&
ми, а також стимулів вдосконалення науково&
технічної сфери й підтримки стійкого потоку
ефективних нововведень. Ці зміни відбувають&
ся в АПК загалом, і в рослинницькій галузі зок&
рема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблематики інноваційного
розвитку аграрного сектору є одним із най&

machines, mechanization and automation of crop production)., development of new energy sources are inextricably
linked with technological (determine the quality of the production process and its effectiveness), biological
(improvement of existing and creation of new types of machines, mechanization and automation of crop
production, introduction of modern technology, development of new energy sources). technological, determine
the quality of the production process and its effectiveness) and organizational and economic (stimulate innovation.
Summarize existing innovations used in crop production, allow to classify the basics nor areas of its innovative
development). It is highlighted that the innovative approach will increase the efficiency of innovative economic
activity of agricultural enterprises, thus, will serve in achieving the strategic goals of the enterprise. The application
of innovative activities by enterprises of the crop industry will raise the level of their competitiveness, strengthen
their position in the international market of agricultural goods and improve the efficiency of production and
economic, scientific and technical activities in general. Approaches to determining priority sources of funding
for innovation have been developed. Priority areas for the development of innovation processes in processing
industries are based on: reMequipping organizations with highMperformance technological equipment, improving
production technology and improving their quality, the formation of mechanisms for the rational use of raw
materials.

Ключові слова: інноваційний розвиток, рослинництво, сільське господарство, інновації,
інноваційна діяльність.

Key words: innovative development, crop production, agriculture, innovations, innovative
activity.

більш значущих наукових завдань як для віт&
чизняних, так і для зарубіжних вчених і прак&
тиків. Потужну базу для обгрунтування  пріо&
ритетних напрямів розвитку інноваційної
діяльності в галузі рослинництва представляє
науковий доробок  вітчизняних та зарубіжних
вчених, як П.Т. Саблук [1], Н.І. Верхоглядова
[2], Є.М. Данкевич [3], В.В. Єрмолаєва [4],
С.М. Ілляшенко [5], Р.С. Квасницька [6], В.І. По&
котилов [7], Б. Санто, Й. Шумпетер та ін.

Водночас, віддаючи належне науковим на&
працюванням вітчизняних та зарубіжних вче&
них у дослідженні цієї проблематики, потрібно
відзначити, що досі деякі питання потребують
подальших наукових досліджень та пошуку
шляхів їх вирішення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення та поглиблення

теоретичних підходів, визначення сутності та
особливостей здійснення інноваційних про&
цесів, обгрунтування пріоритетних напрямів
розвитку інноваційної діяльності в галузі рос&
линництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційний розвиток у рослинництві — це

системно організований процес, що пронизує
науково&технічні (інноваційні), виробничі, мар&
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кетингові та збутові етапи виготовлення нової
аграрної продукції, та спрямований на задово&
лення конкретних суспільних потреб націо&
нальної економіки.

Рослинництво — важлива галузь сільсько&
го господарства, яка має вплив на стан про&
довольчої безпеки країни та є сировинною
базою для розвитку більшості агропродо&
вольчих підкомплексів. У зв'язку з цим, еко&
номічне зростання аграрного сектору забез&
печується інтенсивністю інноваційної діяль&
ності, її напрямами та результативністю.
Важливим завданням ефективного інновацій&
ного розвитку рослинництва є визначення
його особливостей регулювання та специфі&
ки управління в умовах ринкового середови&
ща та орієнтації на європейські ринки збуту.
Аналіз світового досвіду дозволяє стверджу&
вати, що державна регіональна політика
більшості країн спрямована на створення
умов для розвитку виробництва продукції
рослинництва [8].

Інновації в рослинництві — це кінцевий
результат впровадження нової або вдоскона&
леної продукції, техніки, технології, сортів
рослин, організації виробництва, системи
його управління з метою одержання різних
видів ефекту та забезпечення процесу розши&
реного відтворення [9].

Під інноваційним розвитком у рослин&
ництві розуміють систему заходів щодо про&
ведення комплексу наукових досліджень та
розробок, створення інновацій, їхнього освоє&
ння з метою максимізації доходів і підвищен&
ня конкурентоспроможності продукції рос&
линництва на основі зниження витрат й підви&
щення її якості, що забезпечує прискорене
економічне зростання та розширене відтво&
рення галузі [1].

Особлива роль у визначенні та обгрунту&
ванні пріоритетних напрямів розвитку іннова&
ційної діяльності в галузі рослинництва відве&
дена аграрній науці як генератору науково&тех&
нічного розвитку АПК.

Наразі у розвинутих країнах світу сфор&
мована комплексна система підтримки розвит&
ку рослинницької галузі, в якій домінують еко&
номічні (інноваційні) методи регулювання.
Досвід більшості розвинутих країн світу де&
монструє значний вплив науково&технічного
процес як на економіку загалом, так на рос&
линницьку галуз сільського господарства
зокрема, але при обов'язковій підтримці дер&
жави.

Пріоритетні типи інноваційного розвитку
рослинництва грунтуються на:

— переоснащенні сільськогосподарських
підприємств високоефективним технологічним
обладнанням;

— вдосконаленні технології виробництва
рослинницької продукції і підвищенні її якос&
ті;

— формуванні механізмів раціонального
використання сировини.

Для оцінки інноваційної діяльності в рос&
линницькій галузі необхідно встановлення
організаційних та економічних відносин у
процесі створення й освоєння високих тех&
нологій, впровадження перспективних ме&
тодів організації інноваційних процесів,
спрямованих на отримання максимального
ефекту від освоєння й використання іннова&
цій.

Особливу увагу потрібно приділяти активі&
зації діяльності сільськогосподарських науко&
вих досліджень стосовно розробки та освоєн&
ня інновацій та пошуку джерел їхнього фінан&
сування.

Негативно на освоєння інноваційних техно&
логій впливають висока вартість і довгі термі&
ни окупності, високий економічний ризик,
відсутність стимулів у розробників, низький
інноваційний потенціал підприємств, установ
та організацій, недостатня кількість кваліфіко&
ваного персоналу, інформації про нові досяг&
нення науки, передові технології, нові ринки
збуту. Необхідно приділити увагу вдоскона&
ленню кредитно&фінансовому механізму фун&
кціонування та розвитку рослинницької галузі,
податковій системі, принципам ціноутворення
на рослинницьку продукцію, інноваційній
діяльності.

Важливу роль відіграє вдосконалення сис&
теми планування та управління рослинництва,
використання нових інформаційних техно&
логій. Планування інноваційної діяльності слід
здійснювати з урахуванням термінів та обсягів
фінансування планів освоєння інновацій безпо&
середньо у виробництві сільськогосподарської
продукції.

Перспективним джерелом фінансування є
підтримка держави, але на сьогодні вона
здійснюється в незначних обсягах.

Для здійснення інноваційної діяльності в
рослинницькій галузі потрібно передусім роз&
межування сфер відповідальності різних рівнів
управління науковою діяльністю. Слід перед&
бачити:

— розробку національної інноваційної
системи стимулювання інноваційної та
інвестиційної діяльності в сільському госпо&
дарстві;
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— використання різних видів стимулювання
інноваційної діяльності (страхування ризиків,
звільнення від окремих видів податків і спряму&
вання їх на модернізацію виробництва та ін.);

— підготовку фахівців для інноваційної
діяльності;

— розвиток об'єктів з високим науковим і
виробничим потенціалами та ін.

Комплексне вирішення зазначених пріори&
тетних напрямів реалізації інноваційної політи&
ки може забезпечити прискорення науково&
технічного прогресу в різних галузях і сферах
АПК, значне організаційне, технічне і техноло&
гічне оновлення агропромислового виробниц&
тва і підвищення його ефективності.

На якість продукції рослинництва вплива&
ють пріоритетні типи інноваційного розвитку,
які діють як самостійно, так і в взаємозв'язку
між собою, як на окремих етапах життєвого
циклу продукції, так і на кількох [10].

Більшість учених вважають, що розвитку
рослинництва сприятимуть чотири типи інно&
вацій: технологічні, технічні, біологічні та
організаційно&економічні (рис. 1).

Організаційно&економічні фактори стиму&
люють інноваційну діяльність, узагальнюють
існуючі нововведення, які використовуються у
рослинництві, дозволяють класифікувати основ&
ні напрями його інноваційного розвитку. До
них належать нові форми організації та управ&
ління в рослинництві, організації та мотивації
праці, формування науково&технічного кадро&
вого потенціалу, розробка нових концепцій,
стратегій, форм і механізмів інноваційного роз&
витку.

До економічних факторів належать: ціна,
собівартість, форми і рівень заробітної плати,
рівень затрат на технічне обслуговування і ре&
монт, ступінь підвищення продуктивності сус&
пільної праці тощо.

Рис. 1. Концептуальна модель інноваційного розвитку рослинництва
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Біологічні фактори полягають у викорис&
танні процесів росту, розвитку рослин. Селек&
ційно&генетичні фактори можуть покращити
продуктивність рослин, якість продукції за ра&
хунок більш раціонального використання грун&
тово&кліматичних ресурсів. Впровадження у
виробництво нових сортів сприяє інтенсивно&
му розвитку галузі, а їхня підвищена стійкість
до хвороб та шкідників істотно зменшує небез&
пеку забруднення навколишнього середовища.
В сучасних умовах нестабільності розвитку і
різкого спаду виробництва продукції рослин&
ництва для підвищення потенціалу галузі важ&
ливе значення має використання біологічного
блоку інновацій, досягнень вітчизняної та
світової селекції. Від цього залежить рівень
врожайності культур, ефективність викорис&
тання сільськогосподарських угідь, освоєння
ресурсозберігаючих технологій, спрямованих
на підвищення рівня інтенсифікації виробниц&
тва.

Технічні фактори удосконалення існуючих
та створення нових типів машин, механізації й
автоматизації галузі рослинництва, впровад&
ження сучасної техніки, освоєння нових дже&
рел енергії нерозривно пов'язані із технологі&
чними, які визначають якість виробничого про&
цесу та його результативність.

Технологічні фактори передбачають вико&
ристання удосконалених технологій вирощу&
вання сільськогосподарських культур, що
відповідають сучасним вимогам екологізації
виробництва, розроблення нових ресурсозбе&
рігаючих технологій виробництва, зберігання і
переробки продукції, які призводить до зни&
ження їхньої собівартості й підвищення конку&
рентоспроможності вітчизняного рослинниц&
тва.

Інноваційні розробки у сфері механізації,
електрифікації і автоматизації виробництва
повинні позначити курс на перехід від екстен&
сивного до інтенсивного методу створення
нової сільськогосподарської техніки для реа&
лізації принципово нових технологій в сіль&
ському господарстві і переробних галузях, які
призначені підвищити ефективність інновац&
ійних технологій. Пріоритетні напрями поля&
гають у:

— оптимізації робочих параметрів техніки;
— створенні конкурентоспроможних на

вітчизняному та світовому ринках комбайнів;
— розширенні випуску багатофункціональ&

них комбінованих машин;
— розвитку автоматизації робочих про&

цесів, спостереження і контролю на основі
їхньої комп'ютеризації, програмування тощо.

Вплив на інноваційний розвиток у рослин&
ництві відбувається через комплексне викорис&
тання наукомістких факторів виробництва тех&
нологічної, організаційної, економічної та уп&
равлінської сферах для забезпечення стабільно
високої конкурентоспроможності аграрної про&
дукції на внутрішніх і зовнішніх ринках. Деякі
види інновацій потребують значних фінансових
коштів, підприємства змушені витрачати фінан&
сово&інвестиційні ресурси, брати кредити і вхо&
дити в зону підвищеного фінансового ризику.

Вирішення всіх першорядних завдань, що
стоять перед галуззю рослинництва, можливо
тільки за рахунок інноваційного розвитку на
основі зваженої інноваційної політики [11].

До основних напрямів інноваційної політи&
ки належать:

— підтримка створення та освоєння інно&
вацій;

— забезпечення правового регулювання
інноваційного розвитку аграрних підприємств;

— розвиток ефективних форм партнерства
і кооперації, формування організаційно&еконо&
мічних структур;

— підготовка кадрів у сфері інноваційної
діяльності;

 — розвиток міжнародного співробітницт&
ва в галузі інновацій.

ВИСНОВКИ
Інноваційний розвиток у рослинництві пе&

редбачає комплексне використання науко&
містких факторів виробництва в технологічній,
організаційній, економічній та управлінській
сферах для забезпечення стабільно високої
конкурентоспроможності аграрної продукції
на внутрішніх і зовнішніх ринках. Інноваційна
діяльність може бути "нежиттєздатним типом
поведінки" тільки за умов прийнятних витрат
процесу освоєння інновацій. Для реалізації
інноваційної діяльності в рослинницькій галузі
потрібно розмежування сфер відповідальності
різних рівнів управління науковою діяльністю.
Комплексне вирішення пріоритетних напрямів
реалізації інноваційної політики може забез&
печити прискорення науково&технічного про&
гресу в різних галузях і сферах АПК, значне
організаційне, технічне і технологічне оновлен&
ня агропромислового виробництва і підвищен&
ня його ефективності.
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