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TRENDS IN THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN THE AGRARIAN SECTOR
OF THE UKRAINIAN ECONOMY

У статті досліджено тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України та Чернівецької
області. Зокрема визначено, що найпопулярніші серед інновацій — це трекінг техніки і контроль за використанням
палива, електронні карти і журнали обліку, супутниковий моніторинг полів і інші методи аерофотозйомки, техно-
логії управління поливом, системи паралельного водіння, автопілотування і диференційованого внесення для сіль-
госптехніки. Яскравим прикладом аграрного підприємства, яке здійснює інноваційну діяльність є ПАТ "Миронівсь-
кий хлібопродукт". У МХП вже на комерційній основі використовуються п'ять нововведень. Серед них METEOTREK
— IoT-продукт для моніторингу погодних умов, планування технологічних операцій в агровиробництві і моделю-
вання ризиків виникнення захворювань рослин. Ще одна інновація — MobiMill спрямована на розроблення software—
і hardware-рішень, у тому числі на діджиталізацію бізнес-процесів у рослинництві.

Однак для того, щоб Україна у своєму розвитку дотримувалася загальносвітових напрямів і темпів глобальної
трансформації, слід якнайшвидше створити систему ухвалення стратегічних рішень, що дозволить скористатися всіма
перевагами глобалізації як засобу вирішення проблем усього людства й одночасно відповісти на специфічні для Ук-
раїни виклики. Зокрема створення дієвої системи стратегічного (довгострокового) прогнозування і планування; уз-
годження стратегічних планів із фінансовими, людськими і матеріальними ресурсами; узгодження реформ, які про-
водяться в країні; орієнтація у власному розвитку не лише на прогрес порівняно з вихідною позицією, а й на бачення
майбутньої моделі глобального світу; широке залучення громадськості й зацікавлених сторін до обговорення про-
ектів стратегічних документів і врахування їх позиції; створення інституцій, механізмів та інструментів для практич-
ної реалізації стратегічних документів.

In the article the tendencies of introduction of innovations in agrarian sector of economy of Ukraine and Chernivtsi
region are investigated. In particular, it is determined that the most popular among innovations is the tracking of
technology and control over fuel use, electronic maps and logbooks, satellite field monitoring and other aerial photography
techniques, water management technologies, parallel driving systems, autopilot and differentiated introductions for
agricultural machinery. A bright example of an agrarian enterprise that carries out innovative activity is PJSC "Myronivsky
Hliboproduct". The MHP is already commercially using five innovations. Among them, METEOTREK is an IoT-product
for monitoring weather conditions, planning of technological operations in agroproduction and modeling the risks of
plant diseases. Another innovation — MobiMill is aimed at developing software and hardware solutions, including the
deducing of business processes in crop production.

However, in order for Ukraine to adhere to the global trends and the pace of global transformation in its development,
a strategic decision-making system should be set up as soon as possible, enabling us to take advantage of globalization as
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Розвиток аграрного сектору (АС) є пріори-
тетним напрямом діяльності економіки бага-
тьох світових держав, оскільки населення пла-
нети зростає швидкими темпами і, відповідно,
виникає потреба у забезпеченні продоволь-
ством всіх споживачів. АС є основним поста-
чальником сировини підприємствам, які потім
виробляють із неї готову продукцію та реалі-
зують споживачам, він забезпечує громадян
роботою та допомагає підтримати економіку
країни на належному рівні. Тому ця галузь по-
требує особливої підтримки та постійного роз-
витку. Значною мірою цей розвиток можна за-
безпечити за допомогою впровадження інно-
вацій. Як аграрний сектор є локомотивом для
національної економіки, тобто рухає її вперед,
так і інновації є локомотивом аграрного сек-
тору. Проте стимулює сільськогосподарські
підприємства до впровадження інновацій не
тільки продовольча безпека, а й посилення кон-
курентної боротьби на національному та світо-
вому ринках. В умовах інтеграції України у
світове господарство виникає проблема конку-
рентоспроможності продукції національного
виробника та конкурентоспроможності окре-
мих суб'єктів господарювання в межах країни.
Тому здійснення інноваційної діяльності є обо-
в'язковим для тих підприємств, які хочуть дов-
ше існувати та зберігати високі позиції на рин-
ку і працювати прибутково.

a means of solving the problems of all humanity and at the same time responding to specific challenges for Ukraine. In
particular, the creation of an effective system of strategic (long-term) forecasting and planning; coordination of strategic
plans with financial, human and material resources; coordination of reforms in the country; orientation in its own
development not only on progress in relation to the starting position, but also on the vision of the future model of the
global world; broad engagement of the public and stakeholders in discussing draft strategic documents and taking into
account their position; creation of institutions, mechanisms and tools for the practical implementation of strategic
documents.

Implementation of innovations should be a priority activity of enterprises of the agrarian sector, as in the conditions
of exhaustion of resources the world is increasingly looking for ways to use them more efficiently while preserving the
environment. It is for these problems to be solved and innovations in the agrarian sector should be directed.

Ключові слова: аграрний сектор, агрохолдинг, інновації, "зелені технології", інноваційна
діяльність, цифрові тематичні карти, цифрові моделі рельєфу.

Key words: agrarian sector, agroholding, innovations, "green technologies", innovative activity,
digital thematic maps, digital models of relief.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Провідними вітчизняними вченими і фахів-
цями проведено дослідження, присвячені ви-
вченню перспектив розвитку аграрного секто-
ру економіки України, доцільності впровад-
ження інновацій, проблемам інноваційної
діяльності в Україні, впливу нормативно-пра-
вової бази на інноваційну діяльність. Зокрема
ці питання відображені у працях таких вітчиз-
няних вчених: О.О. Дадак [1], М.М. Дорош-
Кізим [1], Т.С. Гачек [1], Ю.М. Лопатинський
[2], О.В. Шубравська [3], Л.В. Молдаван [3],
Б.Й. Пасхавер [3] Д.Ф. Крисанов [4] та інші. Не
дивлячись на те, що в економічній літературі
узагальнено цінний досвід у напрямку окрес-
лення значення інноваційної діяльності, пріо-
ритетного підходу до активного його застосу-
вання в аграрному секторі економіки України
досі не знайдено.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є визначення тенденцій

впровадження інновацій в аграрному секторі
економіки України та Чернівецької області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вчені стверджують, що до 2050 року насе-
лення земної кулі зросте з 7 мільярдів до 9.
Площі орних земель скорочуватимуться через
експансію мегаполісів та погіршення грунтово-
кліматичних умов. Перед світом постане зав-
дання: як отримати більше, задіявши менше ре-
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сурсів. Тобто виживуть лише ті виробники та
бізнес, які будуть запроваджувати енергозбе-
рігаючі та економні інновації [1, с. 125]. Тож
дослідження інновацій в аграрному секторі є
надзвичайно актуальним.

В України є можливості до впровадження
інновацій. Наша країна має у розпорядженні
30 відсотків усього світового чорнозему — виду
грунту, надзвичайно родючому та багатому на
органічну речовину, що називається гумус.
Тому все, що пов'язано з сільськогосподарсь-
кою галуззю, має тут величезний потенціал [5].
Також Україна має сприятливі кліматичні умо-
ви для ведення сільського господарства та ви-
гідне географічне положення, яке дає мож-
ливість реалізовувати інноваційну продукцію.
Що стосується інноваційності нашої країни в
загальному, то Україна посіла 43 місце із 126 у
рейтингу найбільш інноваційних країн світу
Global Innovation Index 2018 та покращила ми-
нулорічний результат на 7 позицій [6].

Інновації в українському сільському госпо-
дарстві (Agtech) сьогодні використовують не
більш ніж 5—10% компаній. Таку думку висло-
вив керуючий партнер In Venture Investment
Group О. Олейніков. За його словами, найпо-
пулярніші серед інновацій — це трекінг техні-
ки і контроль за використанням палива, елект-
ронні карти і журнали обліку, супутниковий
моніторинг полів і інші методи аерофотозйом-
ки, технології управління поливом, системи
паралельного водіння, автопілотування і дифе-
ренційованого внесення для сільгосптехніки
[7]. Розглянемо деякі з них.

1. IT-інновації. Одним із прикладів IT-інно-
вацій є створення цифрових тематичних карт та
цифрових моделей рельєфу. Цифрові тематичні
карти — це електронні карти, на які нанесено чіткі
межі певних ділянок з можливістю їх корекції.
Ділянки легко вирізняються візуально, можна
дізнатись площу ділянки, культуру, яка на ній ви-
рощується, середні показники родючості чи ефек-
тивності, історію попередніх посівів, останню дату
внесення добрив та безліч іншої необхідної інфор-
мації відповідно до потреб користувача.

Цифрові моделі рельєфу — це відображен-
ня на карті додатково рельєфності земельних
ділянок, оскільки ці дані є дуже інформатив-
ними. Адже низинні ділянки землі зазвичай
схильні до підтоплень, в той час як ділянки на
підвищеннях можуть страждати від засух.
Відповідно, можна ефективно налагоджувати
зрошувальну систему, а також здійснювати
посів вологолюбних чи вологостійких рослин
у оптимальних для цього місцях [8]. Проте та-
ких нововведень в Україні ще немає.

2. Аналіз грунтів новими способами. Влітку
2018 український стартап Soil Lines презенту-
вав нову розробку — аналізатор грунту на базі
мікролазера. Стартап надає якісну і кількісну
інформацію про хімічний склад грунту і дозво-
ляє удобрювати грунт тільки тими елементами,
які необхідні. Розроблений прилад дозволить
аграріям істотно зменшити витрати на добри-
ва і одночасно підвищити врожайність, кажуть
автори [9].

3. "Зелена енергетика". Впровадив таке но-
вовведення ПАТ "Миронівський хлібопро-
дукт". У МХП знайшли спосіб не просто утилі-
зувати відходи, а й використовувати їх як си-
ровину для вироблення енергії. Навесні 2012 р.
в Дніпропетровській області почалися роботи
з будівництва першої біогазової станції на пта-
хофабриці "Оріль-Лідер", підприємстві Групи
МХП. У 2013 р. запрацював біогазовий комп-
лекс потужністю 5 МВт/год. У кінці 2014 р. він
досяг своєї повної потужності. Відзначимо, що
це перша в Європі біогазова станція з показни-
ком такої потужності і рівня технологій, яка
працює на курячому посліді і відходах комплек-
су з переробки курчат-бройлерів. У березні
2017 р. було анонсовано будівництво нового
біогазового комплексу на "Вінницькій птахо-
фабриці", яке закінчиться в 2020 р. Проектна
потужність комплексу 20 МВт. Він може стати
найбільшим біогазовим комплексом у світі [10].

Цікавим нововведенням на підприємствах
АС може стати використання дронів для оброб-
лення полів. Це дозволило б скоротити час на
оприскування та удобрення урожаїв [10].

Вищеописані інноваційні проекти є лише
маленькою частиною переліку всіх інновацій,
які можна застосувати чи які застосовуються
в агросекторі. Їх впровадження істотно б по-
кращило стан і та ефективність роботи підпри-
ємств АС в Україні та забезпечило б конкурен-
тоспроможність української продукції на
світовому ринку.

Яскравим прикладом аграрного підприєм-
ства, яке здійснює інноваційну діяльність є ПАТ
"Миронівський хлібопродукт". У МХП вже на
комерційній основі використовуються п'ять но-
вовведень. Серед них METEOTREK — IoT-про-
дукт для моніторингу погодних умов, плануван-
ня технологічних операцій в агровиробництві і
моделювання ризиків виникнення захворювань
рослин. Ще одна інновація — MobiMill спрямо-
вана на розроблення software- і hardware-
рішень, у тому числі на діджиталізацію бізнес-
процесів у рослинництві. Peoplemeter MHP зас-
тосовується як "смарт-килимок" для віддалено-
го контролю кількості товарів на полицях у ма-
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газинах, температури й вологості, за яких збе-
рігається продукція, а також для вимірювання
статичних даних та контролю в пунктах прода-
жу товарів. Також у МХП впроваджена
PROFEED — комплексна система контролю й
управління процесом годування тварин на м'я-
со-молочних фермах. Вона допомагає оптимізу-
вати бізнес-процеси і раціонально використову-
вати корм. Ще одна важлива інновація холдин-
гу — Sovtes. Це — SaaS-платформа, яка сприяє
забезпеченню прозорості закупівлі транспорт-
них послуг і забезпечує контроль за доставкою
вантажу до пунктів призначення [10].

Окремо, вважаємо за необхідність, акцен-
тувати увагу на впровадженні інновацій в АС
підприємствами Чернівецької області.

На території нашої області розташовані
понад 10 потужних аграрних підприємств, най-
більшими серед яких є агрохолдинги "Мрія" та
"Сварог Вест Груп".

До прикладу, потужний агрохолдинг "Мрія"
використовує на своїх підприємствах дрон
(безпілотний літальний апарат) для оброблен-
ня полів. Ще однією інновацією стало впровад-
ження технологічних карт не тільки всіх полів,
а й кожного окремо. Це дало можливість реа-
лізувати потенціал окремого поля, і ті з них, що
мають більший потенціал, мають більш інтен-
сивну технологічну карту, вищу планову уро-
жайність, а у тих полів, де внаслідок різних при-
чин нижчий потенціал, технологічна карта
більш екстенсивна. Також у "Мрії" впроваджу-
ють технології точного землеробства. Керівник
R&D центру агрохолдингу також зазначає, що
має кілька інноваційних проектів: "Перший
проект по моніторингу полів та безплотним
літальним апаратам (БПЛА). Як ви знаєте, у
2018 р. ми придбали безпілотник, за допомогою
якого робимо дистанційне зондування та до-
слідження площ, також тестуємо декілька ком-
паній, які надають послуги супутникового мо-
ніторингу полів. Другий — змішувальна стан-
ція та її адаптація до наших вимог. Третій — це
управляння якістю грунтів, контроль рівня рh
шляхом внесення вапнякового борошна та де-
фекату, який ми будемо забирати із цукрових
заводів. У межах цього проекту вивчаємо мож-
ливість створення власної лабораторії для ана-
лізу грунту. Четвертий — це дослідження ефек-
тивності використання добрив, випробування
сортів та гібридів. Ну і останній — це "План-
шет агронома", основним завданням якого є
оптимізація робочого часу агронома та підви-
щення оперативності отримання інформації
для аналізу та прийняття управлінських
рішень." — зазначається у ресурсі [11].

Корпорація "Сварог Вест Груп" є високо-
технологічною аграрною компанією, що дина-
мічно розвивається. На сьогодні підприємства
корпорації працюють у всіх сферах сільського
господарства [12].

Високих показників у роботі вдається до-
сягти завдяки використанню інноваційних тех-
нологій:

— лабораторії аналізу грунтів;
— елементів точного землеробства;
— авторського програмного забезпечення

для онлайн-контролю польових робіт та ре-
сурсів.

Для обробки грунту діють сучасні комплек-
си техніки, розроблені фахівцями компанії у
співпраці з міжнародними партнерами [12].

Тож можна зауважити, що завдяки розмі-
щенню в Чернівецькій області підприємств ве-
ликих агрохолдингів, інновації в АС нашої об-
ласті розвиваються.

Що стосується державної підтримки інно-
ваційної діяльності, то яскравим прикладом її
здійснення є проект "Стратегія сталого розвит-
ку України до 2030 року", який у своєму складі
містить стратегічні завдання щодо цілей в аг-
рарному секторі як підструктури агропромис-
лового комплексу.

Проект Стратегії сталого розвитку Украї-
ни до 2030 року та Національний план дій до
2020 року по впровадженню Стратегії є резуль-
татом аналітичної роботи, яка здійснена украї-
нськими експертами за підтримки Програми
розвитку ООН в Україні та Глобального еко-
логічного фонду в рамках проекту "Інтеграція
положень Конвенцій Ріо в національну політи-
ку України".

Визначальним у Стратегії є інноваційне спря-
мування розвитку, яке грунтується на актив-
ному використанні знань і наукових досягнень,
стимулюванні інноваційної діяльності, ство-
ренні сприятливого інвестиційного клімату,
оновленні виробничих засобів, формуванні ви-
сокотехнологічних видів діяльності та галузей
економіки, підвищенні енергоефективності ви-
робництва, стимулюванні збалансованого еко-
номічного зростання, основаному на залученні
інвестицій у використання відновлюваних дже-
рел енергії, в екологічно безпечне виробницт-
во та "зелені" технології [13].

Окремо розглянемо стратегічні цілі до 2030 ро-
ку в аграрному секторі як підструктури агро-
промислового комплексу:

— До 2030 року підвищити вдвічі продук-
тивність людської праці у сільському госпо-
дарстві (табл. 1) (до 15 тис. дол. США на рік у
розрахунку на одного зайнятого в аграрному
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секторі) та доходи дрібних виробників аграрної
продукції, зокрема жінок, фермерських сімей-
них господарств, скотарів і рибалок, у тому числі
шляхом забезпечення гарантованого та рівного
доступу до землі, інших виробничих ресурсів і
чинників сільськогосподарського виробництва,
знань, фінансових послуг, ринків і можливостей
для збільшення доданої вартості та зайнятості
в несільськогосподарських секторах.

— Сприяти створенню та розвитку малих
сільськогосподарських підприємств (до 50 га
земельних угідь).

— Наростити питому вагу продукції харчо-
вої промисловості та переробки сільськогоспо-
дарської сировини у експорті до 65%.

— До 2030 року забезпечити створення сис-
тем збалансованого виробництва продуктів хар-
чування та запровадити методи ведення
сільського господарства, які дають можливість
підвищити життєстійкість і продуктивність та
збільшити обсяги виробництва, сприяють збере-
женню екосистем, зміцнюють здатність адапту-
ватися до зміни клімату, екстремальних погод-
них явищ, посух, повеней та інших стихійних лих
і поступово поліпшують якість земель і грунтів.

— До 2030 року збільшити площу земель
сільськогосподарського призначення, зайня-
тих під органічним виробництвом, до 3 млн га
та забезпечити щорічний приріст, починаючи з
2020 року, обсягів виробництва та реалізації
органічної продукції щонайменше на 5%.

— До 2020 року забезпечити збереження
генетичного різноманіття насіння і культиво-
ваних рослин, а також сільськогосподарських
і домашніх тварин та відповідних їм диких видів,
у тому числі шляхом належного утримання
різноманітних банків насіння і рослин на націо-
нальному рівні.

— Збільшити інвестування в сільську інфра-
структуру, сільськогосподарські дослідження,
розвиток технологій і створення генетичних
банків рослин і тварин.

— До 2020 року припинити незаконне виро-
щування генетично модифікованих рослин та

використання генетично модифікованих
організмів.

— Забезпечити належне функціонуван-
ня ринків продовольства, зокрема шляхом
зниження ринкових ризиків для сільгоспви-
робників та урізноманітнення ринкових
інструментів (страхування, гарантійні фон-
ди, форвардна торгівля, торгівля деривати-
вами, електронна торгівля тощо), викорис-
тання механізмів проведення товарних і
фінансових інтервенцій.

— Забезпечити населення, зокрема його
малозабезпечені верстви, основними видами
продовольства на рівні науково-обгрунтованих
норм відповідно до міжнародних стандартів
[13].

У реалізації стратегії сталого розвитку важ-
лива роль належить державному регулюванню,
спрямованому на створення ефективної інно-
ваційної технології, подальше зростання еко-
номіки і забезпечення сприятливих умов для
господарської діяльності й досягнення якісно
нового технологічного укладу в усіх галузях
економіки з використанням новітніх досягнень
науки, формування сприятливого інвестицій-
ного клімату в сфері науки та інноваційної
діяльності, зміцнення якісно нових відносин
між державою, громадянами і суспільством.
Держава при цьому має виступати інтеграто-
ром соціально-економічних процесів [15—17].

Таким чином, через розроблення певних
проектів та законів, держава розвиває та регу-
лює інноваційну діяльність в аграрному секторі.
Взагалі, інновації, є не тільки рушійною силою,
а й потребою підприємств. Практичний досвід
стверджує, що краще працюють, зберігають
конкурентні позиції та є прибутковими ті
підприємства, які активно впроваджують інно-
вації.

ВИСНОВКИ
Проведений у цьому дослідженні аналіз

(скринінг) державних стратегічних документів
показав, що сьогодні процес їх адаптації до
завдань сталого розвитку ще системно не роз-
почався. Розробка й ухвалення стратегічних
документів державної політики України досі
відбувається на основі короткострокового ба-
чення проблем, що безумовно й прямо впливає
на визначення проблем і способів їх вирішен-
ня. Загалом найдовшим періодом стратегуван-
ня виявився період до 2030 року, тоді як при-
скорення трансформаційних процесів у світі
вимагають далекоглядного бачення розвитку і
планування цього розвитку. Особливо це сто-
сується сфери інновацій. Отже, для того щоб

Сфера 

охоплення 
Ціль Індикатор 

Цільові 

показники 

Сільське 

господарство 

Підвищити вдвічі 

продуктивність 
сільського 

господарства та 

доходи дрібних 

виробників 

аграрної 

продукції 

Продуктивність 

праці в 
сільському 

господарстві, 

тис. доларів 

США на одного 

зайнятого в 

аграрному 

секторі 

2015 рік – 8,7  

2020 рік – 10,0  
2025 рік – 12,5  

2030 рік – 15,0 

Джерело: сформовано авторами на основі даних http://
www.ua.undp.org [14].

Таблиця 1. Ключові цільові показники
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Україна у своєму розвитку дотримувалася за-
гальносвітових напрямів і темпів глобальної
трансформації, слід якнайшвидше створити
систему ухвалення стратегічних рішень, що
дозволить скористатися всіма перевагами гло-
балізації як засобу вирішення проблем усього
людства й одночасно відповісти на специфічні
для України виклики. Зокрема створення дієвої
системи стратегічного прогнозування і плану-
вання; узгодження стратегічних планів із
фінансовими, людськими і матеріальними ре-
сурсами; узгодження реформ, які проводять-
ся в країні; орієнтація у власному розвитку не
лише на прогрес порівняно з вихідною пози-
цією, а й на бачення майбутньої моделі глобаль-
ного світу; широке залучення громадськості й
зацікавлених сторін до обговорення проектів
стратегічних документів і врахування їх по-
зиції; створення інституцій, механізмів та
інструментів для практичної реалізації страте-
гічних документів. Отже, інноваційна діяль-
ність займає вагоме місце у розвитку підпри-
ємств. Впровадження інновацій має бути пріо-
ритетним напрямом діяльності також підпри-
ємств аграрного сектору, тому що в умовах ви-
черпності ресурсів світ дедалі частіше шукає
способи ефективніше їх використовувати, збе-
рігши при цьому екологію. Саме на вирішення
цих проблем і повинні бути спрямовані інно-
вації аграрного сектору.
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