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Формування шновацшних можливостей
аграрного виробництва
Ниш особливо!' актуальноеи набувае науковий пошук щодо подальшого розвитку
аграрного виробництва, обрання напря\нв,
форм, методгв його реформування та удосконалення. Така увага вчених викликана
лтщвищенням домшуючо!' рол! аграрного се
ктора в економщ! кра'ши, суттевими зрушеннями в соц iал ьн о-екон ом iчш й структур!
агропромислового виробництва, появою но
вих opieHTHpie його розвитку.
Для обгрунтування якюно нових процеc iB , що спостершаються в аграрнш сфер!,
вчеш иропонують p h n i вар1анти методологи
достиж ения. висуваючи H O B i еконолпчш
концепци. До них переду ciM можна вщнести
Teopiro багатофункцюнальност! сшьського
господарства, концепщю сталого розвитку
сшьських територш, моделювання шиоващйного розвитку агропромислового вироб
ництва.
Вагомий внесок у розробку зазначених
напрям!в дослщження внесли таю вггчизняHi науковщ, як М.В. Зубець, П.Т. Саблук,
С.О. Тивончук1, I.B. Прокопа2, А.В. Jlicoвий3, О.В. Ш убравська4 та iH. Досить докладно вченими розроблеш питания багатоварь
антного функционального характеру шяьського господарства, пеобхщност! й сутност!
збалансовапого розвитку економши, coniaльно 1 сфери та екологп в штересах сталого
розвитку сшьських територш. Також закладено теоретичш основи розвитку шновацш1 Зубець М .В. 1нновацшно-випереджувальна модель я м сн о нового
розвитку агропромислового виробництва / M .B , Зубець, П.Т. Саб
лук, С.О. Тивончук // Економж а АПК. - 2008. - № 12. - С. 3-8.
2
Прокопа I.B. Ф ормування передумов багатофуикцюнального
розвитку села: ш вестиш йний аспект / I B. Прокопа // Економжа i
прогнозування. - 2009. - № 2. - С. 71-82.
3 Люовий А .В. Сталии розвиток сшьських територШ: виникнення,
сутнють, прицципи / А .В. Люовий // Економж а АПК. - 2007. - № 4.
- С . 140-145.
4 Ш убравська О.В. Сталин розвиток агропродовольчо! системи
УкраГни / О .В. Ш убравська. - К.: 1н-т економ ж и НАН Украши.
2002. - 2 04 с.
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ного шдприемництва в агропромислоЕ
виробництв1. Але широта й складш сть до
ставлено!' проблеми вимагають продовженш
наукового пошуку, подалыпо!' конкретизалт
набутих знань.
М ета статт1 - розкрити шновацшний ас
пект перетворень аграрного виробншггзг.
який нин1 е одним i3 найбшып прюритегних i недостатньо вивчених. У ракурс! обраного напряму поставлено мету: визначгти функцюнальш особливоси аграрное
сфери з огляду на актуальш проблеми реевитку суспшьного виробництва, а також
показати вплив науково - шновацшно!' д и льност1 на i'x розв’язання. На цш основ! оёгрунтовано сучасний статус аграрного в й робництва.
Традищйно найважлившими функц1ямя
виробничо '1 системи вважалися продуктив
на, оргашзацшно - економ1чна, сощальн^
Виробнича система завжди була opicHTOBaE2 .
насамперед на одержання кшцевого резуль
тату у вигляд! продукту чи послуги, що призначалися для споживання. Суспшьство було заштересоване в одержанш вцдаовщногс
результату при мш!мальних витратах, от же.
прагнуло до тдвищ ення ефективност! виро
бництва.
У сучасних умовах виробнича система
сусшльства стикаеться з низкою нових про
блем, на як! ранние звертали недостатньо
уваги. Сучасш масштаби й динам!зм cycniльного виробництва висунули на перший
план питания достатнослт ресурсозабезпечення, розширення можливостей юнуючоТ
ресурсно 1 бази виробництва, поетшного
технолопчного оновлення виробничих процеств, адаптащ! виробничо!' системи сусп!льства до природного навколишнього середовища. Ниш вирш ити щ питания можна
лише за допомогою науково - шновацшно!'
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д1яльноеп, здатноТ кардинально змшити не
тшьки зм1ст i результати виробничих процеcie, але й умови юнування суспшьства.
И шдустр!альний, i аграрный сектори за
визначених обставин повинш брати на се
бе не и льки виконання традицшних функцш, на яю вказувалося p a H i n i e , але й вважати ирюритетними таю функцп, як ресурсозбер!гаюча, еколопчна, ресурсопродукуюча.
Розглянемо особливоси реалгзаци цих
Ьункцш в аграрной сфер!, зосереджуючи
вагу на можливостях сучасних шновацшннх перетворень.
Pecypco36epi гаюча функщя набувае особ
ливо! актуальное^ заради збереження та
лдтворення основного засобу виробництва
сшьському господарств! — землг Пин! в
/храни попршуеться яюсть грунтов, зростае
золькють малопродуктивных i деградованих
;-_тьськогосподарських упдь. 1хня частка
иже сягнула 16%. Площа деградованих гругав щор1чно зростае на 80 тис. га; 32,8%
:с них земель зазнали водно!, а 54,2% — вггjc-BOi ерозн. 11Дор]чнл втрати грунту в УкраТш становлять приблизно 600 млн т, з них —
играти гумусу — 20 млн т .
Основними причинами занедбаносп ешь:тмс:огосподарських упдь вчеш вважають
ничну розоранють земель, вщмову вщ грун.юахисних швозмш, зменшення використааня добрив. Також вказуеться на викривнеяня у структур! nocieiB сшьськогосподар:ълих культур, спричинеш кон’юнктурним
в гитом на иайбшып прибугков) види ешь«пшюгосподарсько! продукци, що пропонусться на експорт. K p iM цього з ’ясовано, що
с i р1ал1защя та xiMiKO - технологична iHезсифпсащя
сшьського
господ арства,
зл-'язаш i3 впроваджеиням штенсивних
ткшологш у попередшй перюд, також нега.язао позначилися як на систем! землеробсна. так i на сташ довкшля. Наслщком викорктанн я важко! вузькооперащ йноТ техшки
зла поява незворотних пластичных дефоршвиееш у rpym i, що суттево попршило його
-с г-очкть. Надмлрна х)‘м1защя, значне за
труднения зсм;п пестицидами, гербщидами
• п е ш и м и х!м1чними речовинами призвели
г*....
ха В.В. Економ 1чний потенщал зем л 1 та проблеми його
■ ш о н е а в я в ринкових умовах господарювання / В.В. Росооха //
В ш о й ! ч . х а АПК. - 2009. - № 3. - С. 109.
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до виробництва еколопчно небезпечно!
сшьськогосподарсько! продукци.
У сучасних умовах, намагаючись зберегти i вщтворити земельш ресурси, arpapii
вдаються до використання шновацшних
технолопй оброб1тку грунтов, здатних поеднати шдвищення ефективносп виробництва
з ощадливим використанням сшьськогосподарських упдь. Ц! технологи також сприяють вщновленню р1вноваги м!ж елементами
агроекосистем i забезпеченню адаптивност!
шдустр 1альних форм сiльськогосподарського виробництва до вимог в!дновлення навколишнього природного середовища.
Ниш сшьському господарству наука пропонуе pi3Hi вар1анти ощадливого обробггку
грунту, серед яких безполицевий, поверхневий i нульовий. Особливий штерес викликае
pecypco36epi гаюча технолопя нульового оброб1тку грунту — No-till, яку починають застосовувати i в Укранп. ЕИтчизняних землероб1в приваблюють таю переваги niei' тех
нологи, як безиосереднш вис1в у грунт через
рослинну масу, накопичення вологи у земл1,
створення умов для збереження грунтовоТ
мшрофлори, необхщно! для розкладання оргашчних i мшеральних речовин, що noTpioni
для розвитку рослин2.
На думку вчених, основою ресурсозберь
гаючих та грунтозахисних технолопй у земл е р о б с т мають бути науково обгрунтоваш
авозмш и з вщповщним використанням сучасноТ сшьськогосподарсько! техшки й сис
тем оброб1тку грунту в c iB 03M im . Таке поеднання дае змогу здшенити захист грунта,
вщновити !'хню родкгасть, а також досягти
зменшення енерго-, трудо- i матер1аловитрат
i3 розрахунку на одиницю продукц!!'. Досвщ
показуе, що застосування даного способу
обробггку грунту дае таю результати: змивання грунпв зменшуеться у 9-10 раз1в;
вм1ст гумусу у них зростае; продуктившеть
агропеноз1в п!двищуеться не менше, шж на
2-5 ц корм. од. з 1 га. Застосування протиерозшного комплексу машин скорочуе за
трата пращ в 1,3-1,5 раза й забезпечуе економ!ю пального не менше 16 кг/га3.
2 Див.: Ж олобецький Г. Стовщсотковий No-till - виграш у
будь-якому раз 1 / Г. Жолобецький // Пропозищя. - 2008. - № 6. С.32-34.
3 М оисеев А. Объекты интеллектуальной собственности в техноло
гиях зернопроизводства / А. М оисеев // АПК: экономика, управле
ние. - 2008. - № 4. - С.65.
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Заради зниження кашталомюткосп виро
бництва сшьськогосподарсько! продукцп в
умовах використання грунтозахисних ciBOзм1н потр1бно перейти до застосування багатооперацшно! сшьськогосподарсько! техшки. На жаль, вкчизняна техшка иоки що е
иереважно вузькооперацшною. П техшчна
надшшсть не вщповщае нормативам i постшно знижуеться внаслщок надшрного термшу використання. У нас не вщпрацьована
взаемоузгодженють машин у комплексах,
низька ефектившсть 1х використання.
Науковщ доводять, що застосування широкозахватних ушверсальних машин та знарядь для оброб1тку грунту, авби, догляду за
поавами иереважно на баз1 енергонасичених трактор1в й шших енергозасобгв дало б
змогу суттево скоротити !хню кшьюсть. У
зв’язку з цим набувае актуальное^ проблема
оштапзацн машинно-тракторного парку. И
розв’язання вимагае обчислення технолопчно1 потреби у сшьськогосподарськш техшHi, виходячи з и техн1ко - технолопчних ха
рактеристик, економ!чних можливостей i
структури поавних илощ. Розрахунки показують, що опттйзаш я машинно - трактор
ного парку дае можливють зменшити витрати на придбання техшчних засоб1в на 18 20% i знизити соб!вартють продукт! рослинництва на 15 - 20%1.
Зважаючи на необхщшсть досягнення
вщповщного техшчного забезпечення ешьського господарства, слщ також вказати на
важливють переходу до ландшафтно - еколопчно! системи землеробства. Така систе
ма сприятиме здшсненню контурно! оргашзаци територи, вщновленню р1вноваги агроекосистем, досягненню належного узгодження грунто- i вологозбер] гаючих прийом1в o6po6iTKy грунту. Саме вона вщповщае
вимогам ресурсозбернаючо! штенсифжацн
рослинництва.
Еколопчна спрямовашсть розвитку агра
рного виробництва — один i3 найважливь
ших напрям]’в наукових дослщжень вчених arpapiiB. Актуальшеть його розробки обумовлюеться потребою усунення зворотного
техногенного впливу природного середовища на агропродовольчу сферу, суттево мо-

дифковану в результата iT шдустр1ашзацп в
умовах НТР. У зв’язку з цим одшсю з найважливших стае проблема подолання наслЛдюв xiMiKO - техногенного шляху штенсифгкацп сшьського господарства.
На противагу xiMinHO небезиечному сшьськогосподарському виробиицтву у багатьох
краТнах свпу набуло поширення оргашчне
сшьеьке господарство, метою якого е виробництво еколопчно чисто!- продукт'! та яке
виключае застосування xiMinHHx засоб1в при
вирощуванш рослин i тварин. Отже, в даному випадку використовуеться лише природний бюлопчний потенщал ж и в и х оргашзм!в
та не доиускаеться застосування синтетичних добрив, консервант1в кормив, регулятоpiB росту, пестицщйв, антибютимв тощо.
Нин! оргашчне сшьське господарство
розвиваеться бшыпе Hiж у 120 краТнах св1ту.
Воно превалюе у крашах Захщно! Свропи,
США, Австралн й Япони. Загальна площа
сшьськогосподарських упдь, де поширене
оргашчне сшьське господарство, становить
31 млн га. Найбшыпа кшыйсть \х в Австралй (12 млн га), в КитаТ (3,5 млн га), Арген
т и т (2,8 млн га)2.
Св1товий досвщ розвитку оргашчного
сшьського господарства показуе, що воно не
може забезпечити пост! иного нарощування
обсяпв випуску сшьськогосподарсько! про
дукт! як за умов щдустр1альних технологш,
але гарантуе яюсне виробництво продоволь
ства на певному стабшзацшному piBHi й потребуе постшного шновацшного оновлення
методйв виробництва заради вщвернення потеншйно! стагнаци, до яко! веде сталий обсяг наявних pecypciB.
Оргашчне сшьське господарство поступово набувае поширення i в Украпп. У 2004
рош за стандартами Мтжнародно! федерат!
оргашчного землеробства в нашш крапп було сертифшовано 69 шдприемств i3 загальною площею т д оргашчним сшьськогосподарським виробництвом близько 240 тис. га.
За цим показ ником Украша посша 16 M ic n e
в свга серед 100 краш св1ту. Досвщ впчизняних шдприемств показуе, що виробництво
еколопчно чисто! продукцп з використаиням грунтозахисних технологш вимагае

1 Кононенко М.П. Техшко - техн олоп ч т напрями шдвищення
ефективностп виробництва продукцп рослинництва / М.П. Коно
ненко // Економжа АПК. — 2008. — №8. — С.68.

2 Мазурова А. Развитие органического сельского хозяйства / А.
Мазурова // Международный сельскохозяйственный журнал. —
2008. — №3. — С.54.
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втриго менше часу на c6po6iTOK грунту, у 2-

ва, забезпечивши перехщ вщ споживання
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вищити врожайшсть сшьськогосподарських
культур в 1,5-2 рази1.
На жаль, перехщ до оргашчного земле
робства в Украпп здшснюеться дуже повь
льно, що обумовлено вщповщними причи
нами. Серед них: вщсутшсть законодавчого
визнання оргашчного сшьського господарс
тва, невщпрацьована система реестрацй шд
приемств, що займаються оргашчним землеробством, переважна ор1ентащя на експорт при в и р о бн и ц т певних вщцв продо
вольства, недостатня обгрунтовашсть стандартав
оргашчно!
продукцп',
необов’язковють и маркування, вщсутшсть дер
жавно! шдтримки розвитку оргашчного
сшьського господарства тощо. Подолання
Bcix цих негативних явищ мае стати преро
гативою держави у найближчий час.
Ресурсопродукуюча функщя, породжена
потребами сучасного виробництва в умовах
нестач! традицшних pecypcie, набувае у
сшьському господарств1 особливого значен
ия. Саме аграрний сектор, маючи справу з
живими оргашзмами, найбшыпою мфою
ввдчувае на co6i специфшу бюлопзацй ви
робництва. Активне використання бюлопчних процсав, розвиток бютехнологй й генно! шженерй, досягнення в селекцЙ, генетиni та мжробюлогЙ вже сьогодш дали змогу
вченим зробити висновок про появу ознак
бютехшчно! ревслюцЙ2.
Якщо промислов1 революцЙ у свш час
дали поштовх для формування й розвитку
великого машинного (а згодом i автоматизованого) виробництва на основ! створення та
подалыного удосконалення мехашчних знарядь пращ, то сучасна бютехшчна революшя здатна суттево змшити змют виробничих
процеав у багатьох галузях на основ1 ство
рення живих знарядь npani. якими е запрограмоваш жив1 орган is ми. KpiM того, завдяки
сучасним бютехнолопям можна кардиналь
но перетворити сировинну базу виробницт1 Шубравська О. Ринок оргажчно'! продукцп та
перспективи
його розвитку в УкраУш / О. Шубравська // Економжа Украши. —
2008. - № 1 . - С . 5 4 - 5 5 .
2 Лайко I1.A. 1нформацШне забезпечення формування i
функцюнування ринку науково - техшчноУ
продукцп
як
невщ’емна складова шноващйно1 д1яльност1 / П.А. Лайко,
М.Ф. Ba6icHKO, М.М. Кулаець, П.М. Музика, О.Д. Витвицька, Г.П.
Лайко, е.А. Бузовський, В. А. Скрипниченко // Економжа АПК. —
2008. ~ № 7 . - С .9 9 .
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ня нових вид 1в на бютехшчному p iB H i.
Складшсть бютехнологш i р1зномаштшсть
використання обумовили !х включения до
шостого (найвищого) технолопчного укладу
у ceK T o p i високих технологш.
Ниш 6ionpenapaTH, одержан! за допомогою бютехнологш, знаходять широке засто
сування в медициш, в легкш промисловоста,
металургп, нафтогазовш промисловоста.
Вражають можливоста !х використання у
сшьському господарствг Так, завдяки мйсробюлопчному синтезу було одержано кормовий бшок, багатий на амшокислоти. Цей
бшок е продуктом пдрол1зу вщход!в деревини, вуглеводшв нафти, а останшм часом
його ще одержують з природного газу i
спиртов, що виробляються з газу. Практично
одна тонна кормового бшка дае змогу зекономити у тваринництв1 десятки тонн зерно
вого корму.
За допомогою шженерно! ензимологп,
яка е перспективним напрямом бютехнологй, одержано вщповщш ферменти та Ixni
комплекси, яга ниш використовуються для
переробки сшьськогосподарських, харчових
i побутових вщход1в. Отже, таким чином
створюються умови для розвитку безвщхщного виробництва.
У росл и н н и ц т завдяки науковим досягненням юнтинно! шженерй вдалося започаткувати метод вщновлення рослин на основ1
використання лише одше! соматично! клйгини. Цей метод дав можливють копповати
(клонувати) окрему рослину у великш кшьKOCTi екземпляр1в. Таким чином був розроблений cnoci6 швидкого розмноження капус
та, цибул1, часнику, томатав. Його переваги
почали використовувати в селекцй та сортон асш н и ц т цих культур. Завдяки селекцшно - генетичним дослщженням з’явилася
можливють виведення нових сортав рослин з
пщвищеними продуктивними властивостями, i3 значною стайшстю до хвороб, ншдниKiB, несприятливих юпматичних умов.
Широкого застосування також набув бю
лопчний метод боротьби i3 шюдниками ро
слин. Його сутшсть полягае у використанш
ентомофапв (природних воропв шкщниюв)
i м1кроорган1зм1в, яга розмножуються в
штучних умовах, а потам розповсюджуються
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на вщповщнш територп чи використовуютьея у вигляд! бюпрепаратт. Завдяки uioтехнолопям одержано HOBi вакцини, norpioHi для профшактики шфекцшних захворювань у тварин. Бактер1альш препарата застосовують для збереження соковитих кормгв i
сшажу, для дезшфекцп примщень, де утримуеться худоба чи птиця.
ГПдкреслюючи перспектив!ti можливост!
бютехнологш у сшьському господарств!, не
слщ забувати про обережшсть при !'х використанш. Параметри модифшацп живих оргашзм!в (зокрема мжрооргашзлпв) наперед
не можуть бути чшсо визначеш. Тому насЛ1дки тако! мутаци практично непередбачуBani. Перехщ до промислового використання бютехнологш у великих масштабах не
пщлягае надшному контролю. Наперед невщом! аспекта взаемоди модифкованих жи
вих орган1зм1в i3 навколиппнм природним
середовищем. Виробництво генетично мо
дифкованих продукт!в теж потребуе певноУ
обережноси заради усунення небезпеки для
здоровья людей.
У сучасних умовах бюлопзащя виробни
цтва значно впливае на розвиток енергетики. Важливим напрямом бютехнологш стала
6ioeHepreTHKa, яка надае велик! можливосп
для розв’язання таких глобальних проблем,
як сировинна та енергетична.
Завдяки бюенергетиш ниш вже можна
долати бар’ери енергетичного забезпечення,
пов’язаш з поступовим вичерпанням традицшних вщцв палива: нафти, газу, вугшля.
Бюенергетика дае змогу створити pi3Hi види
бюлопчного палива на основ! переробки
бюмаси, до яко! належать окрем! види росЛИННИЦЬКо!' продукци, вщходи рослинного й
тваринного походження, тверд! побутов1
вщходи з переважанням оргашчних речовин. Основними видами бюлопчного палива
ниш вважаються бюдизель, бюетанол. 6 io метанол, 6 io ra 3 , бюводень. Бюпалива нале
жать до вщновлюваних джерел eHeprii', ix
можна застосовувати як у чистому виглядк
так i у вигляд1 домппок до викопних вщцв
палива. Використання вщновлюваних вид! в
палива дасть змогу багатьом крашам, у тому
чис.ш й Украпп, послабити залежшсть вщ
iMriopTy енергоноспв, гарантувати енергетичну безпеку краш, розв’язати проблему еколопчного захисту довкшля.
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3 огляду на переваги вщновлювано!' енергетики у крашах GC is 1997 року розпочато
реагйзащю спещально!' програми «White Pa
per». Мета и виконання —значне збшыпення
частки бюпалив у структур! паливно - енер
гетичного комплексу. Передбачаеться, що з
1997 року по 2010 р к частка вщновлюва
них джерел енергп у валовому споживанш
подвопъся: з 5,4 до 12,0%. Щоб досягти та
кого показника, треба довести загальний
обсяг використання бюмаси у 2010 рощ до
130 млн т нафтового екв1валента'. Ниш Hiмеччина — европейський лщер h виробниц
тва дизпалива з ршаку, а США — найпотужшший у с в т виробник бюетанолу з кукурудзи.
Для оцшки сшьськогосподарських куль
тур щодо ефективного виробництва 6ionaлива у с в т використовують два показники:
кшьюсть палива, що виробляеться з одинищ
земельно!' площ!; коефнцент енергетично!'
ефективност!, який характеризуе чистий вих!д eHeprii т е л я вирахування енергетичних
витрат на виробництво само! культури й
одержания палива.
Найвищий р!вень першого показника
спостеркаеться у ФранцЙ (5,3 т з 1 га цукрових буряюв). Бразилн (5 т з 1 га цукрово!'
тростини), США (2,6 т з 1 га кукурудзи).
Щодо другого показника, то вш найкращий
у Бразилп. Тут на одиницю eH eprii, витрачеho 'i на виробництво цукрово! тростини, одержують додатково 8 одиниць енергп2.
На думку вчених, велим перспективи мае
виробництво i використання бюгазу, який
одержують при переробщ в!дход1в тваринництва та побутових вщход!в. Його вироб
ництво забезпечуе утишзащю в1дход1в, полшшуе саштарно - rii ie.4iniiий стан теритоpift, обмежуе неконтрольоваш викиди мета
ну й вуглекислого газу в атмосферу. Бюгаз
зручно використовувати для виробництва
теплово! енергп, адже його можна транспортувати на в!деталь. Про ефектившсть засто
сування 6 io ra 3 y свщчать таю цифри: типовий б1ореактор об’емом 6 м3 на ферм! з 1520 головами велико!' рогато!' худоби здатний
1 Калетник Г.М. Розвиток ринку бюпалива в Сврош / Г.М. Калетник // Економжа АПК. - 2008. - №9. - С. 100.
О

" Черняков Б. Новая роль аграрного сектора в современном мире /
Б. Черняков // АПК: экономика, управление. — 2007. — № 12. —
С.63.
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виробляти за день 24 м3 бюгазу, що екшвалентно 48 кВт-год електроенерги, або ж 17
кг мазуту1- Поява шдприемств з виробницт
ва бюустановок сприятиме й розв’язанню
проблем сощального характеру, зокрема,
зайнятосп, тому що щ тдприемства гарантують HOBi робоч1 мюця, отже, скорочують
безроб1ття.
Украша як енергетично залежна краТна
також заинтересована у виробнищги бюлопчних вид1в палива. 3 метою його налагодження Кабшет MiHicTpiB Украши у грудиi
2006 року затвердив Програму розвитку ви
робництва дизельного бюпалива на 20072010 роки2. Виконання niei' Програми
пов’язуеться з розвитком ршаювництва. Пе
редбачаеться збшыпення площ nocieiB рша
ку до 10% загально'1 плонц р1лл! i3 щор1чним
обсягом виробництва ршаку близько 7,5 млн
т; 75% вирощеного врожаю викориетовуватиметься на виробництво бюдизеля. Загальний обсяг виробництва дизельного бюпалива в наттп'й крайп буде доведено до 623 тис. т
на piK. Це дасть змогу зменшити iMnopT нафти на 1,88 млн т i скоротити витрати фь
нансових pecypciB приблизно на 40,4 млрд
грн. Додатков! податков1 надходження до
державного i мюцевих бюджет! в зростуть на
0,53 млрд грн. Плануеться бущвництво 20
бюпаливних заводдв pi3Hoi‘ шдивщуально'1
потужиоси (вщ 5 до 100 тис. т бюпалива на
рш). Збшыпення виробництва ршаку супроводжуватиметься спорудженням нових елеваторних установок, агротехшчних компле

к с е тощо. В результата цього буде створено
додатково 4,8 тис. робочих м!ець.
Виконання Програми стане можливим за
умов надежного фшансування, проведения
науково - дослщних p o 6 i r та апробацп ди
зельного бюпалива, освоения заруб1жного
досвщу з використання новггшх технолопй
його виробництва, розробки технко - економ1чного обгрунтування територ1ал ьного
розмщення потужностей з виробництва
бюдизеля тощо.
Отже, зважаючи на розглянуп шновацшn i прюритети аграрного виробництва, мож
на стверджувати, що ниш сшьське господарство перетворюеться на стратепчну галузь у народногосподарському комплекс!
краши. Його стратепчний характер визначають:
шновацшне вщновлення i розширения
ресурсно!’ бази виробництва;
поширення переваг бюлопзацп виробни
цтва на iHHii галуз1 економки;
створення умов для розв’язання проблеми енергетичного забезпечення краши;
формування замкнено‘1 (безвщходноУ) системи виробництва з постшним удосконаленням технолопчних процес1в;
гарантування продовольчог й техногенноТ
безпеки сусшльства;
полшшення показншав економ1чного i
сощального розвитку краши на основ1 гармошчно! взаемоди y c i x складових виробничо 1 системи.

Ш Визначено тнавацшт npiopumemu розвит ку аграрн ого виробництва. Розглянуто можливоспп використання
шновацшних технологш для тдвищення родю чост i zpyumie, виробництва нових eudie сировини i бюлог1чних eudie па
лива, виробництва еколог1чно чистоХ продукци, охорони довкшля. Зроблено висновок про перетворення си ьс ьк о го го с 
у д а р с т в а на стратег1чну галузь економти в ум овах Ыновацшного розвитку.
Ш Определены инновационные приоритеты развития аграрного производства. Рассмот рены возмож ности ис
пользования инновационных технологий для повышения плодородия почв, производст ва новых видов сырья и биологи
ческих видов топлива, производства экологически чистой продукции, охраны окруж ающей среды. Сделан вы вод о
превращении сельского хозяйства в стратегическую отрасль экономики в условиях инновационного развития.
Ш Innovative p rio rities o f developm ent o f agrarian production are determined. In this connection the p o ssib ilitie s o f us
ing the innovative technologies fo r rising the soil fertility, p rodu cin g new types o f raw m aterial and b io logitical types offuel,
production ecologica lly clean products, the production o f the environment were considered. On the basis o f research it is
p o ssib le to come to the conclusion about converting agriculture into a strategic industry o f econom y in the conditions o f inno
vative development.
*

1 Козин С. Перспективы использования биотоплива в экономике АПК / С. Козин // АПК: экономика, управление. — 2007. — №12. — С.69.
2 Постанова Кабшету M im c T p iB Украши «Про загвердження Програми розвитку виробництва дизельного бюпалива» вщ 22 грудня 2006
року№ 1774,— http://www.zak.on.rada.gov.ua.
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