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підприємствами;  

- побудова моделей інтегрованого управління територією, що особливо актуально у 

випадку планування реалізації масштабних проектів локального значення (наприклад, 

поетапної житлової забудови території, створення курорту), які потребують об‘ємно-

просторової візуалізації інфраструктури наміру, урахування наявних об‘єктів, систем 

комунікацій, ландшафту, руху транспорту, дизайну;  

- формування логістичної системи для місцевого аграрного виробництва (створення 

інтернет-платформ для комунікації між споживачами продукції та сільгоспвиробниками, 

взаємодії останніх з кооперативними об‘єднаннями, організація доставки продукції). 

Перелічені й обґрунтовані заходи та інструменти здатні суттєво підвищити ефективність 

використання природних ресурсів, поліпшити соціальний стан та економічну спроможність 

територіальних громад, їхню взаємодію з ринковими інституціями й органами влади, а також 

покращити ситуацію з цифровізацією окремих сфер вітчизняної економіки. 
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ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Анотація. Досліджено основні тенденції розробки та впровадження інноваційних технологій у сільському 

господарстві України. Оцінено вплив інновацій на ефективність сільськогосподарського 

землекористування в умовах цифрової трансформації економіки.  

Abstract. The main trends in the development and implementation of innovative technologies in the agriculture 

of Ukraine have been investigated. The impact of innovations on the efficiency of agricultural land use in the 

context of digital transformation of the economy is estimated.  

Аннотация. Исследованы основные тенденции разработки и внедрение инновационных технологий в 

сельское хозяйство Украины. Оценено влияние инноваций на эффективность сельскохозяйственного 

землепользования в условиях цифровой трансформации экономики.  

 

Для сільськогосподарської галузі XXI століття актуальність розробки та впровадження 

інновацій чи не найпершому місці. Саме сільськогосподарські технології вплинуть на 

майбутнє, вони змінять сільське господарство і дадуть змогу забезпечувати зростаючі потреби 

людства у продуктах харчування.  
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Мета статті – дослідити основні тенденції інноваційних процесів у сільському 

господарстві України, оцінити їх вплив на ефективність сільськогосподарського 

землекористування в умовах цифрової трансформації економіки.  

Інноваційний потенціал підвищую конкурентоспроможність підприємств 

сільськогосподарської галузі на внутрішньому і зовнішньому ринках та допомагає 

підприємствам швидше реагувати на зовнішні мінливі умови. Розповсюдження інновацій 

роблять використання сільськогосподарських земель більш вигідним, ефективним, безпечним 

та простим. 

Розвиток новітніх технологій не дуже відрізняється від галузевої специфіки, але все ж 

таки сільськогосподарська галузь має деякі особливості: відмінні природно-кліматичні умови 

регіонів; різноманітність видів сільськогосподарської продукції; різні періоди виробництва і 

переробки сільськогосподарської продукції; впровадження новітніх технологій залежно від 

природно-кліматичних умов, інфраструктури, постачальників і центрів збуту продукції тощо. 

Сільськогосподарські виробники України визначили найкращі інноваційні технології, 

що підвищують ефективність використання земель, які вже широко використовують не тільки 

великі сільськогосподарські підприємства, а й середні за розмірами земельних ділянок: 

геоінформаційні системи (ГІС), GPS технології. За допомогою ГІС підвищується точність 

землекористування, а саме землекористувачі мають змогу складати карту поточних і 

майбутніх змін кліматичних умов, врожайності, здоров’я рослин та інше. Можливість 

використовувати додатки на основі GPS дозволяє оптимізувати кількість внесення добрив і 

пестицидів, з тієї точки зору, що підприємствам не потрібно обробляти все поле, а обробляти 

тільки певні земельні ділянки [1]. 

Точність ще багатьох рішень у сільськогосподарському землеробстві значно підвищує 

використання дронів і супутників. Завдяки їх здатності оглядати земельні ділянки з висоти 

пташиного польоту збираються дані про ґрунти, рельєф, кліматичні умови.  

Сучасний прогноз врожайності і проведення моніторингу полів у реальному часі не був 

би таким простим без супутникових знімків. Супутник надає зображення в різних спектрах і 

дозволяє землекористувачам у сільському господарстві використовувати безліч спектральних 

індексів, таких як: Нормалізований диференційований вегетаційний індекс (NDVI) – дозволяє 

визначити вміст рослинності, кількість зів’ялих рослин та загальний стан здоров’я рослин; 

Індекс вмісту хлорофілу в покривах (CCCI) – який допомагає при внесенні поживних речовин 

у сільському господарстві; Нормалізований індекс RedEdge (NDRE) – визначає вміст азоту; 

Модифікований ґрунтово-корегований вегетаційний індекс (MSAVI) – для мінімізації впливу 

ґрунтового фону на самих ранніх стадіях розвитку рослин; та інші [2]. 

Найшвидше надають інформацію дрони. Вони з високою точністю визначають біомасу 

врожаю, висоту рослин і бур’янів та насиченість водою на певних ділянках поля. Безпілотні 

технології допомагають і в знешкоджені шкідників [2].  

Розвиток інноваційних технологій відбувається в умовах цифрової трансформації 

економіки. Цифровий України на законодавчому рівні почався в рамках «Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки», що схвалена розпорядженням 

КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р, де визначено основні цілі цифрового розвитку секторів 

економіки країни, що мають базуватися на використанні цифрових технологій [3].  

Незважаючи на занепад галузевої науки, яка забезпечувала технологічний та 

інноваційний розвиток аграрної галузі України, ті науково-дослідні інститути, що зберегли 

свій потенціал, співпрацюють зі стартапами. Їх активно пропонує ІТ-індустрія України, темпи 

розвитку якої значно випереджають середньо світові. Загальне зростання IT-галузі в Україні – 

близько 20% на рік. Галузь вже запропонувала близько сотні цікавих AgriFoodtech-стартапів, 

які знаходяться на різних стадіях розробки. Серед існуючих стартапів для агропромислового 

комплексу (АПК) України виділяють: систему CTRM, стартап Agrieye, стартап від Скок Агро, 

IoT-стартап BIOsens, Платформа від Forland [4].  

Провідні вітчизняні підприємства такі як: «Агрохолдинг Мрія», Холдинг «Кернел Груп», 

ПАТ «Укрлендфармінг», «Астарта-Київ» вже почали використовувати інноваційні досягнення 
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для прийняття ефективних управлінських рішень [5]. Адже вони підвищують точність 

сільськогосподарського землекористування, удосконалюють роботу АПК, але, нажаль, в 

Україні існує безліч обмежуючих факторів впровадження та розробки інноваційних 

технологій у сільськогосподарську галузь: неінноваційність населення України; відсутність 

державної підтримки інноваційного сектору; надмірне податкове навантаження; недостатня 

інформованість щодо сучасних інновацій; невисока фінансова здатність 

сільськогосподарських підприємств впроваджувати новітні технології; недостатня кількість 

кваліфікованих кадрів; незахищеність інтелектуальної власності та ін. 

Фінансування стартапів є головною проблемою українських винахідників, майже усі 

вони використовують власні кошти. Банки неохоче надають кредити через високі ризики 

неповернення вкладених коштів, а для стартаперів занадто високі кредитні ставки. Щодо 

державного фінансування, то така можливість виникла тільки у 2019 році, коли офіційно 

запрацював Український національний фонд стартапів, який почав забезпечувати грантове 

фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний 

капітал Фонду сформований за рахунок державного бюджету [6]. 

У 2021 році увага уряду України прикована до земельної реформи і питань пов’язаних з 

відкриттям ринку землі. Та задля збереження позитивної динаміки АПК, його стабілізації 

після викликів 2019-2020 років уряд повинен розробити чітку стратегію розвитку аграрного 

сектору з урахуванням світових інноваційних досягнень у цій галузі.  

Отже, технології у сільському господарстві стрімко розвиваються, вони значно 

спрощують функціонування підприємств галузі. Пропонують оптимізацію витрат, підвищення 

врожайності, допомагають збільшити рентабельність, а загалом значно підвищують 

ефективність використання сільськогосподарських земель. 

Занепад галузевої науки України не зупинив розвитку розробки інноваційних продуктів 

та технологій для АПК. Впровадження новітніх технологій в агропромисловий комплекс 

відбувається поступово. Якщо зараз інноваційні продукти поширені здебільшого серед 

великих підприємств АПК то незабаром технології стануть більш доступними для різних за 

розміром. Звісно розвиток та впровадження інновацій в умовах трансформації цифрової 

економіки це, насамперед, предмет діяльності органів державної влади.  
 

Література 
1. 8 технологій, які невдовзі змінять сільське господарство URL :https://landlord.ua/news/8-

tekhnolohii-iaki-nevdovzi-zminiat-silske-hospodarstvo/ (дата звернення 17.03.2021). 

2. Сучасні технології в сільському господарстві URL :https://eos.com/uk/blog/suchasni-tekhnolohii-v-

silskomu-hospodarstvi/ (дата звернення 15.03.2021). 

3. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-

2018-р. 

4. Шебанін В.С. Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової 

трансформації економіки / Шебанін В.С., Кормишкін Ю.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 18 

5. Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика 

та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

2015. № 7 (172). С. 74–80. 

6. Кабмін запустив Фонд підтримки стартапів. URL : 

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/187653_kabmn-zapustiv-fond-pdtrimki-startapv 

 

  

https://landlord.ua/news/8-tekhnolohii-iaki-nevdovzi-zminiat-silske-hospodarstvo/
https://landlord.ua/news/8-tekhnolohii-iaki-nevdovzi-zminiat-silske-hospodarstvo/
https://eos.com/uk/blog/suchasni-tekhnolohii-v-silskomu-hospodarstvi/
https://eos.com/uk/blog/suchasni-tekhnolohii-v-silskomu-hospodarstvi/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/187653_kabmn-zapustiv-fond-pdtrimki-startapv

