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В статті надані результати діяльності ЦНЗ АПВ Запорізької області за 
минулу п’ятирічку, представлена структура ЦНЗ, основні завдання, що 
виконувались установами-співвиконавцями по програмі наукового 
забезпечення АПВ регіону. В результаті впроваджень інноваційних 
розробок умовно чистий прибуток був отриманий всіма 
господарствами і складав від 980 до 3730 грн./га, а найвища 
ефективність сягала 37%.  
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Вступ. Високий рівень розвитку агропромислового комплексу країни 

обумовлений станом його наукового забезпечення. Розробка, апробація та 

впровадження у сільське господарство нових наукових розробок-інновацій у 

вигляді сортів рослин, порід тварин і птиці, нових та поліпшених матеріалів, 

технологій в рослинництві, тваринництві, нових добрив і засобів захисту рослин, 

нових методів профілактики та лікування тварин та птиці дозволяють значно 

підвищити ефективність виробництва у АПК [1]. Успішний розвиток галузей 

вітчизняного АПК забезпечить підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, що буде важливим чинником подолання 

наслідків економічної та фінансової кризи і слугуватиме розвитку вітчизняної 

економіки,  сприятиме  інтеграції  України  у  міжнародний  економічний  

простір [2]. 

Основними продуцентами агроінновацій в Україні є науково-дослідні 

установи НААН, до переліку яких також відноситься Інститут олійних культур з 

мережею установ-співвиконавців, де протягом 2006-2010 років проводилась 

робота по розробці та впровадженню інновацій в агропромислові підприємства 

різного масштабу, рівня економічного розвитку, власності Запорізького регіону. 

Як звісно розробка значної частини агроінновацій має регіональній характер, 

оскільки характеристики об’єкту повинні відповідати особливостям природних і 

кліматичних умов, гарантувати екологічну безпеку, забезпечувати збереження 

природних ресурсів відповідного регіону [3, 4].  

Провідна роль у інноваційному забезпечуванні АПК Запорізького регіону була 

відведена науковим установам ЦНЗ на чолі з Інститутом олійних культур. 

Аграрний комплекс Запорізької області є одним з найбільших секторів економіки 

регіону, що виробляє продукції на суму 7,5 млрд. грн. Агропромисловий 

комплекс області формують суб’єкти сільського господарства: 762 

сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, 

2283 фермерських господарств та 62,3 тис. особистих селянських господарств, 

підприємства харчової і переробної промисловості: зокрема 28 борошномельних 
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підприємств, 32 хлібопекарських підприємства, 10 підприємств з виробництва 

олії та маргаринової продукції, кондитерська фабрика, 13 молокопереробних 

підприємств, 21 м’ясопереробне підприємство, підприємства з виробництва пива 

та 6 – з виробництва безалкогольних напоїв; підприємства та організації 

інфраструктури аграрного ринку: 7 агроторгівельних домів, 159 пунктів 

приймання молока і м’яса, підприємства агросервісного та агрохімічного 

обслуговування, підприємства ветеринарного обслуговування, племінні 

господарства, 311 пунктів штучного осіменіння, 14 сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. Всі сільгосппідприємства регіону є потенційними 

користувачами новітніх наукових розробок, які значно підвищують економічний 

ефект з виробництва і переробки сільгосппродукції, поліпшують ефективність 

використання аграрного потенціалу та вдосконалення системи регулювання 

ринку продовольчих товарів, покращують  забезпечення населення області 

продуктами харчування.  

Матеріали та методи досліджень. Аналізувалась робота Інституту 

олійних культур, Запорізької сільськогосподарської станції ІОК, Інституту 

зрошуваного садівництва, Інституту механізації тваринництва, Кам’янко-

Дніпровської дослідної станції Інституту агротехніки і меліорації, Розівської 

дослідної станції Інституту зернового господарства, Південного науково-

дослідного центру Національного наукового центру «Інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства», Інституту післядипломної освіти і 

дорадництва Таврійського державного агротехнологічного університету 

Міністерства освіти і науки України, Запорізького обласного державного 

проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів та якості продукції 

Мінагрополітики України. 

Надані державні наукові установи системи НААНУ входили до ЦНЗ і в 

період з 2006 по 2010 рік на чолі з головною установою - Інститутом олійних 

культур здійснювали наукове забезпечення АПВ Запорізької області. 

Наукові установи працювали за напрямками: тваринництво, 

рослинництво, землеробство, механізація і електрифікація та інші. Проводили 

вивчення попиту агропідприємств, розробку, апробацію та впровадження 

наукових розробок. Апробація і впровадження інноваційних розробок 

здійснювалася на базі як державних дослідних господарств системи НААН так і в 

господарствах іншої форми власності. Ураховували економічний ефект від 

впровадження розробок. Здійснювали наукове кураторство щодо надання 

консультаційної підтримки з питань агротехніки, захисту, селекції і насінництва 

та в інших галузях сільського господарства.  

Результати досліджень та їхнє обговорення. В 2006-2010 роках було 

проведено 148 науково-дослідних робіт за 25 НТП, виконано 135 розробок, 

установами Центру,  укладено  угод  на суму 52 млн. 772 тис. грн. 

Експериментальне впровадження здійснювалось у 102 агроформуваннях, 9-ти 

базових господарствах, 8-м з яких були дослідними. Було заключено договорів 

220 із них 62 з базовими господарствами, на загальну суму 6757,8 тис. грн.,  

впроваджено 107 наукових розробок з них 56 технологій, 47 сортів та гібридів 

рослин, 4 машин та механізмів. Експериментальне впровадження здійснювалося 6 

установами, залученими до виконання програми наукового забезпечення  АПВ 

регіону. За технологічними (інноваційними) проектами працювало 104 

агроформування, 9 базових та 8 дослідних господарств. Було проведено: 238 

патентно-кон’юктурних  досліджень, 87 конференцій, 228 семінарів, 81 круглий 

стіл, 110 днів поля, 131 науково-технічний полігон, 15 показових ферм, прийнято 
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участь у 128 виставках, організовано 89 виступів по радіо та на телебаченні, 

підготовлено та розповсюджено: 960 буклетів, інформлистків, прес-релізів та 

прогнозів, 210 рекомендацій, 487 статей, 13 монографій, надана 3271 

консультаційна послуга, прочитано 3350 лекцій. 

Інститут олійних культур НААН (надалі ІОК) – є головною установою 

Центру і провідною науковою установою з селекції олійних культур в Україні.  

Фундаментальною базою в селекції сортів та гібридів олійних культур  є 

дослідження ІОК з теоретичного обґрунтування розробки методик, методичних 

заходів по створенню вихідного матеріалу, виділенню форм з високим рівнем 

адаптивного потенціалу, продукційного процесу, підбору батьківських 

компонентів, формування банку донорів господарсько-цінних ознак з 

застосуванням методів електрофорезу, біотехнології.  

На сьогодні в Інституті олійних культур створено і включено в Реєстр 

сортів рослин України 63 сорти і гібриди олійних культур, з них 40 вже 

районовані, подано 69 заявок на винаходи, отримано 45 патентів України на 

удосконалені технології та технічні засоби.   

За результатами досліджень проведених у період з 2006 по 2010 роки було 

створено 12 аналогів ліній соняшнику зі зміненими морфологічними ознаками, 

материнські стерильні лінії та лінії відновлювані фертильності олійних культур, 

зразки генофонду соняшнику та малопоширених олійних культур, базові та 

робочі колекції олійних культур, нові генотипи олійних культур, створені на 

основі біотехнологій, 17 батьківських форм, 22 гібриди та 14 сортів олійних 

культур, 6 колекцій олійних культур, методи відбору насіння батьківських ліній.  

Протягом 2006-2010 років ІОК НААН здійснювалась всебічна  наукова 

підтримка аграріїв регіону шляхом розповсюдження друкованих рекомендацій, 

методик. Задля інформування  про найновітніші досягнення у сільському 

господарстві, а також про ситуацію в аграрному секторі  розповсюджували 

буклети, інформаційні листки, каталоги, бюлетені, були організовані виступи на 

радіо та по телебаченню. З метою вивчення проблем, питань, зауважень, попиту, 

та побажань  аграріїв області регулярно проводились наради, навчання, 

конференції, виставки, круглі столи, семінари, дні поля, надавалась 

консультаційна допомога, були прочитані лекції, розповсюджували листки 

опитування,  анкети. 

Установами Центру за період 2006-2010 роки проведено випробування 56 

інноваційних розробок в т. ч. 26 технологій, 13 сортів і гібридів, 13 машин і 

механізмів. Інститутом олійних культур проводилася апробація 35 наукових 

розробок  27 з яких були рекомендовані до впровадження в аграрне виробництво. 

Розробки проходили апробацію та впровадження  у дослідних господарствах. 

Можна навести приклади найкращих з них: так у ДП НЕБ «Еліта» на площі 25 га  

було випробувано «Ресурсозберігаючу систему застосування добрив у польових 

сівозмінах зони степу України при енергоощадній ґрунтозахисній технології 

обробітку ґрунту».  Дотримання даної системи дозволило у 2010 році отримати 

урожайність озимої пшениці по чорному пару 5,6 т/га ,при середній по району – 

2,7 т/га, по області – 2,9 т/га. Чистий прибуток склав 1900 грн./га.  У цьому ж 

господарстві проведення випробування дії стимулятора росту «Емістім» на ріст і 

розвиток зеленої маси та насіння люцерни дозволило отримати чистий прибуток 

3730 грн./га. У ДП ДГ «Відродження» було апробовано «Прийоми сортової 

агротехніки вирощування озимих зернових колосових культур та підвищення 

якості зерна в зоні Степу України» За даною технологією в господарстві по 

чорному пару вирощували два сорти Антонівка і Тітона. Дотримання даної 
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технології дозволило отримати прибуток  1180 і 1300 грн./га, рентабельність 

склала 34 і 37% для сорту Антонівка і сорту Тітона відповідно. Розробка була 

рекомендована до широкого впровадження в господарствах різних форм 

власності  зони Степу України. Випробування технології «Згодовування протеїну 

концентрованих білкових кормів ремонтному молодняку великої рогатої худоби 

і коровам-первісткам» у ДП ДГ «Соцземлеробство», дозволило збільшити  у 

дослідний групі телиць середньодобовий приріст на 4,6% і отримати 

економічний ефект 119 грн./гол. 

За минуле п’ятиріччя Інститутом олійних культур було проаналізовано і 

поповнено банк даних селекційних розробок придатних для виробництва в 

умовах Запорізького регіону, створено банк потенційних покупців наукоємної 

продукції Інституту. Впровадження інноваційної продукції Інституту олійних 

культур здійснили у 28 агроформуваннях області, а також у господарствах 12-ти 

областей України. В цілому було впроваджено 29 наукових розробок. 

Так впровадження ресурсозберігаючої технології застосування 

мінеральних добрив у польовій сівозміні у господарстві «Жовтневе» 

Пологівського району на площі 100 га дозволило отримати урожай соняшнику 

20ц/га  при  середній  урожайності  по  району  17,0 ц/га,  по області – 15,4. 

Виробничі витрати  на 1 га  посіву  склали  2470 грн./га,  умовно  чистий  

прибуток – 2530 грн./га. 

У господарствах північної кліматичної зони Запорізької області на площі 

20,9 тис. га застосовувалась удосконалена технологія вирощування озимої м’якої 

пшениці. Середня урожайність на зоні склала 35,7 ц/га, що на 6,1 ц/га вище у 

порівнянні з середньою врожайністю по Запорізькій області (29,6 ц/га). 

Технологія сумісного застосування пестицидів і регуляторів росту для 

захисту зернових культур впроваджувалась у дослідних господарствах 

«Відродження» Мелітопольського району і у «Соцземлеробство» Веселівського 

району на площі 400 га і 200 га. відповідно в 2010 році у вказаних господарствах 

отримали наступні результати: зменшення захворювання рослин на 80% і 70,2%, 

підвищення ефективності обприскування на 27% і 25%. У господарствах 

одержали урожайність зерна покращеної якості відповідно 36,5 і 41,2 ц/га (в 

середньому по районах 29,8 і 29,5 ц/га, а по області –29,8 ц/га). Умовно чистий 

прибуток склав 980 грн./га.  

У фермерському господарстві «Маслюк» Токмацького району 

впроваджувалась ресурсозберігаюча технологія вирощування соняшнику після 

стерньового попередника. На площі 100 га одержано врожайність 26,0 ц/га. що на 

7,7 ц/га перевищувало середньо районні показники. Умовно чистий прибуток 

склав 1880 грн./га.  

У дослідному господарстві «Соцземлеробство» Веселівського району 

впродовж двох років впроваджували технологію підвищеного рівня годівлі 

ремонтних телиць, яка дозволила збільшити середньодобовий приріст на 15%, 

зменшити вік осіменіння, в кінцевому результаті отримати прибуток 113 грн./гол. 

У цьому ж господарстві при впроваджені сучасних методів селекції з 

удосконалених відтворних якостей свиней (обсяг – 90 свиноматок) одержали 

багатоплідність – 10,6 поросят, підвищення середньодобового приросту 

ремонтного молодняку (422 г, по стаду – 347 г), що в цілому забезпечило 

прибуток у 500 грн./гол. Розробку було рекомендовано до широкого 

впровадження у сільськогосподарське виробництво Запорізької області [2]. 

Можна з упевненістю сказати, що у господарствах де проводили 

впровадження наукової продукції ІОК був отриманий певний економічний ефект, 
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значно покращені  виробничі показники і якість продукції. 

Наряду з ІОК наукове забезпечення АПВ регіону  у період 2006-2010 роки 

здійснювали і інші установи Центру. 

За минулу п’ятирічку науковцями Інституту зрошуваного садівництва 

були проведені випробування сортів плодових культур для інтенсивних 

насаджень, удосконалених конструкцій плодових насаджень, 

ресурсозберігаючого режиму мікрозрошення  інтенсивних насаджень яблуні, 

системи інтегрованого захисту плодових культур, експериментального зразку 

сівалки ССК-4А, а також середньо струминного  дощувальний апарату для 

проведення різних видів поливу при багатофункціональному зрошенні садів. 

Випробування проходили такі сорти плодових культур селекції інституту: яблуні 

– Пам’ятне, груші – Яскрава, черешні – Вєсточка і Вперед, вишні – Експромт, 

абрикоса – Пам’яті Оратовського, персика – Іюньський, Мелітопольський і 

Первісток. Було здійснено випробування інновацій основаних на розробці систем 

азотного і мінерального живлення плодових культур, які забезпечували 

підвищення врожайності  черешні на 15-20% і груші на 20-25%, розробок 

«Ресурсо-зберігаючий режим мікрозрошення (drip) інтенсивних насаджень яблуні 

на чорноземах південних» і «Удосконаленої системи захисту плодових культур 

від шкідливих організмів»які забезпечували економію енергетичних, 

матеріальних та трудових ресурсів на 30%, коштів у 1,5 разів і втрати врожаю на 

50-60%. 

У рамках інноваційного проекту «Розробити і впровадити інтенсивні 

технології виробництва плодів і посадкового матеріалу» Інститут зрошуваного 

садівництва впроваджував у ДП ДГ «Мелітопольське» завершені наукові 

розробки, які були частиною складової комплексної технології вирощування 

плодових культур, а саме: комерційно привабливих сортів, плодових культур 

селекції Інституту зрошуваного садівництва, інтенсивних технологій 

вирощування зерняткових і кісточкових культур; систем захисту які базуються на 

дотриманні комплексу різних заходів боротьби зі шкідниками і хворобами 

плодових культур; технічних засобів зрошування садів. Впровадження 

«Удосконаленої інтенсивної технології вирощування плодових культур» (обсяг 

впровадження 125 га) забезпечило стабільність врожаю 25-35 т/га плодів 

зерняткових культур, 10-20 т/га  - кісточкових, високі смакові та товарні якості 

плодів, отримати по 40-45 тис. шт. стандартних саджанців, і 200-220 тис. шт. 

плодових сіянців з 1 га., знизити на 10-13%  витрати ручної праці та збільшити на 

12-15% продуктивну, підвищити товарну якість плодів на 25-30%, отримати 0,95 

грн. прибутку на 1грн. витрачену на виробництво. Використання системи 

інтегрованого захисту рослин від шкідників гарантувало раціональне 

застосування високотоксичних препаратів і дозволило отримати продукцію, яка 

відповідала екологічним, економічним і санітарно-гігієнічним вимогам [2]. 

Інститут механізації тваринництва, як одна з установ Центру, у минулому 

п’ятиріччі забезпечував наукове супроводження галузі тваринництва регіону. За 

період 2006-2010 ІМТ було розроблено і організовано випробування 35 розробок, 

12 з них стосувались створення машин і механізмів для забезпечення 

виробництва продукції вівчарства, тобто продукції, яка  не має серійного 

виробництва в Україні, але користується попитом не тільки в Запорізькому, а і в 

багатьох інших регіонах країни. Розробки ІМТ проходили випробування в 

господарствах, з якими було укладено угоди комерційного або науково-

технічного співробітництва. Так на базі ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НААН», АР 

Крим відбувалось випробування розробки «Багатофункціональний 
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технологічний модуль утримання вівцематок і ягнят БТМ УО-30», яке дозволило 

отримати економічній ефект 6,45 тис. грн.  і скоротити відходи ягнят до 20%. 

Технологічний модуль «Бринзороб» випробовували у СФГ «Вперед» Запорізької 

області. Даний модуль забезпечував перероблення молока овець в сири та бринзу 

з продуктивністю 55-70 кг/цикл, підвищення продуктивності праці до 25% і 

прибутку від вівчарства на 15-20% і економічний ефект 1,8 тис. грн. В ВАТ 

«Петромихайлівське»  випробовували «Станок для утримання холостих і 

поросних свиноматок (СУУ-6)». Застосування даної розробки дозволило знизити 

витрати на виробництво на 5-8%, праці на 15-17%, і підвищити коефіцієнт 

використання корисної площі на 18-20%. У трьох господарствах «Маяк» 

Полонського району Хмельницької області, «Батьківщина» Котелівського 

району Полтавської області і «Зоря» Білозерського району Херсонської області 

випробували «Прилад для лікування та профілактики післяродових захворювань 

корів». Після виробничої перевірки прилад було рекомендовано для 

використанні на молочних фермах. Прилад забезпечував 100% лікування корів і 

ефект 700 грн. на одну корову.  

Слід відмітити розробки Інституту механізації тваринництва, які були 

впроваджені у період з 2006 до 2010 року. 

У ІТСР «Асканія-Нова» смт. Асканія-Нова, Чаплинського району 

Херсонської області було впроваджено «Станок для очищення каракульських 

шкурок СОШ-2». Отримали: підвищення очищення шкіри-сировини у 2 рази, 

підвищення  продуктивності  праці  на 25%,  фактичний  економічний  ефект – 

720 грн./рік. Впровадження у ДП «Соцземлеробство» с. Таврія, Веселівського 

району Запорізької області «Насосу шнеко-відцентрованого для гною» дозволило 

отримати економічний ефект – 5731 грн./рік. У фермерському господарстві 

«Вперед» Запорізького району, Запорізької області отримали 1200 грн. чистого 

прибутку при впровадженні зразка «Станка для фіксації овець», який також 

забезпечував підвищення продуктивності праці на 25%, в приватному 

підприємстві «Романцов І.М.» м. Запоріжжя  було впроваджено «Технологічний 

модуль первинного оброблення вовни ТМ ПОВ-8,0», який дозволив скоротити 

витрати води на промивання і отримати прибуток 20,0 тис грн., впровадження 

«Станку для опоросу та утримання відлучних поросят ССУ-4Д» у ТОВ «Фірма 

Стелсі» Пологівського району, Запорізької області забезпечувало зниження 

металомісткості на 10-15%, витрат праці на 18-20%, витрат на виробництво на 5-

8%, скорочення часу монтажу в 1,5-2 рази і прибуток 370 грн./рік. 

На базі Кам’янко-Дніпровської дослідної станції проводили 

випробовування новітніх розробок  з удосконалення зрошувальних систем, 

технологій з економією використовування вологи, заощадженням енергії, витрат 

добрив: «Технологія вирощування томатів і картоплі при краплинному зрошені» з 

застосовуванням дощувального апарату з економією поливної води у 2-3 рази 

(подача води 0,02-0,03 л/с), добрив – 25-30% і зменшенням витрат енергії на 

подачу поливної води на 30%.  В результаті застосування «Дощувального 

причіпного обладнання ОДП – 15/50 та МДУ 1,5/36» для площі до 10 гектар, 

економія матеріально-технічних ресурсів, енергії, води склала відповідно 10,2 і 15 

відсотків.  

Діяльність Таврійського державного аграрного університету була 

спрямована на науково-методичне забезпечення якісної підготовки фахівців, 

проведення заходів з підвищення кваліфікації, удосконалення досвіду, 

перепідготовки агровиробників регіону, на поглиблення наукового 

співробітництва з установами НААН, дорадництва та надання консультаційної 
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допомоги у всіх галузях сільського господарства. активізацію міжнародного 

наукового співробітництва, використання науково-дослідницької роботи у 

підготовці кадрів, широке залучення до наукової діяльності талановитої молоді, 

на проведення фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних 

напрямків розвитку науки і техніки, з метою впровадження у АПВ регіону 

найкращих, найновітніших досягнень науки. 

Південний філіал НДЦ ННЦ «ІМЕСГ» НААН разом з Таврійським 

державним агротехнічним університетом проводили дослідження попиту 350 

суб’єктів аграрного сектору області  на трактори нового покоління – орно-

просапні ХТЗ-120/160 та наукові розробки по ефективному їх використанню, в 

результаті якого встановили, що кількість тракторів в АПВ регіону обмежена і 

складає 47 одиниць. Трактори ХТЗ-120/160 використовуються виключно на 

операціях загального призначення та на транспортних роботах. Тому науковці 

працюють над розробкою рекомендацій з ефективного використання трактора 

ХТЗ-120/160 на сівбі та догляді за просапними культурами, на агрегатуванні з 

плугом загального призначення та причіпними силосно- та 

кукурудзозбиральними комбайнами.  

Ураховуючи отримані результати можна відмітити позитивний характер 

наукової діяльності установ, що був спрямований на підвищення ефективності 

аграрної галузі і дозволив отримати певний економічний ефект. 

Висновки. Сумісна діяльність установ Центру наукового забезпечення за 

період 2006-2010 рр. була спрямована на розробку, апробацію, впровадження 

новітніх інновацій у сільське господарство, що обумовило інноваційний 

напрямок його розвитку і призвело до  покращення багатьох показників в різних 

галузях агросфери регіону, забезпечило зростання ефективності 

агропромислового виробництва, підвищення конкурентоспроможності 

агропродукції. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦНО 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЕДШЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ  

(2006-2010 гг.) 
 

М.Г. Калинова 
 

В статье проведен анализ деятельности ЦНО АПВ Запорожской области 
за прошедшую пятилетку, представлена структура ЦНО, основные 
задачи, которые выполнялись учреждениями-соисполнителями по 
программе научного обеспечения АПП региона, выделены лучшие 
результаты, и предоставлена краткая информация относительно 
эффективности инновационных внедрений. 
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The article analyzed the activity TSNZ APV Zaporozhye region over the past 
five years, the structure of TSNZ, major tasks performed by institutions 
accomplices program of scientific support APV region highlighted the best 
results, and provided brief information on the effectiveness of innovative 
implementations. 
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