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Шляхи розвитку промисловості з виробництва 
біологічних засобів захисту рослин в Україні 

 
Проблема промислового виробництва біологічних засобів захисту рослин в Україні є важливою 

та актуальною.  Метою даного дослідження є визначення принципів інноваційних підходів у виробництві 
засобів захисту рослин на основі мікробіопрепаратів та ентомофагів і запропонувати організаційну 
структуру виробництва цих засобів в Україні. Були використані методи теоретичного узагальнення, 
дослідження у прикладних мікробіології та ентомології, аналізу та синтезу. Наведені розроблені ІТІ 
«Біотехніка» НААН основні технологічні і технічні методи та устаткування для виробництва на 
підприємствах різного рівня біологічних засобів захисту рослин (БЗЗР) та їх застосування у агроценозах, 
запропонована загальна структура системи біологічного захисту рослин в Україні. Акцентована увага на 
конкретних технологіях та устаткуванні для виробництва мікробіологічних препаратів різного масштабу: 
бактеріальних, грибних, вірусних, використанні нематод. Приділена увага виробництву ентомологічних 
препаратів для захисту рослин від шкідників. Запропоновані наземні способи внесення БЗЗР в 
агроценози та з застосуванням авіації. Запропоновані інноваційні підходи розроблення, створення та 
використання БЗЗР в Україні, спираючись на систему біовиробництв цих засобів, дадуть можливість 
значно збільшити їх використання у захисті рослин в органічному виробництві та долю в інтегрованому 
захисті рослин. 
інновація, система виробництв, біологічні засоби захисту, мікробіологія, ентомологія, 
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Проблема промышленного производства биологических средств защиты растений на Украине 
является важной и актуальной. Целью данного исследования является определение принципов 
инновационных подходов в производстве средств защиты растений на основе микробиопрепаратов и 
энтомофагов, и предложить организационную структуру производства этих средств на Украине. Были 
использованы методы теоретического обобщения, исследования в прикладных микробиологии и 
энтомологии, анализа и синтеза. Приведенные разработаны ИТИ «Биотехника» НААН основные 
технологические и технические методы и оборудование для производства на предприятиях различного  
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уровня биологических средств защиты растений (БЗЗР) и их применение в агроценозах, предложена 
общая структура системы биологической защиты растений в Украине. Акцентировано внимание на 
конкретных технологиях и оборудовании для производства микробиологических препаратов различного 
масштаба: бактериальных, грибных, вирусных, использовании нематод. Уделено внимание производству 
энтомологических препаратов для защиты растений от вредителей. Предложенные наземные способы 
внесения БЗЗР в агроценозы и с применением авиации. Предложеные инновационные подходы 
разработки, создания и использования БЗЗР в Украине, опираясь на систему биопроизводства этих 
средств, позволят значительно увеличить их использование для защиті растений в органическом 
производстве и долю в интегрированной защите растений. 
инновация, система производств, биологические средства защиты, микробиология, энтомология, 
оборудование, технологии 

 
Постановка проблеми. Системними аналітично-прогнозними дослідженнями 

ІТІ «Біотехніка» визначені стан і тенденції розвитку виробництва біологічних засобів 
захисту рослин та інших засобів біологізації землеробства в Україні за період з 2011 р. 
по 2018 р. Біологічний метод захисту рослин має значні перспективи в закритому і 
відкритому ґрунті і не має альтернативи в організації органічного (екологічного) 
землеробства. Задоволення потреби сільського господарства в біологічних засобах 
захисту рослин передбачається шляхом відродження і розвитку мережі біофабрик та 
біолабораторій агропромислового комплексу.  

Реалізація програми потребує також формування вітчизняної законодавчої і 
нормативно-правової бази біологізації захисту рослин і землеробства у відповідності з 
вимогами чинного законодавства. Наукові, методичні та проектні засади програми 
розглядались і були схвалені Міжвідомчою науковою Радою Національної академії 
наук України і Національної академії аграрних наук України з проблем АПК та 
Президією НААН України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україна, на відміну від усіх інших 
європейських країн, лише в 2011 р., із запізненням на 10–15 років спромоглася 
прийняти Закон України «Про органічне сільськогосподарське виробництво» і 
залишається єдиною на Європейському просторі державою, в якій практично відсутня 
нормативно-правова база ведення біологічного землеробства і виробництва 
сільськогосподарської продукції і продовольства вищої екологічної якості. 

В концепції розвитку виробництва та формування ринку засобів біологізації 
землеробства в Україні, схваленій Національною академією аграрних наук України, 
доведена екологічна, соціальна, економічна, а також політична доцільність і 
можливість відновлення докризового рівня біологізації захисту рослин (14–15%). 

Головною перепоною до подолання цього негаразду, поряд з відсутністю, на 
відміну від усіх інших європейських країн, вітчизняної законодавчої і нормативно-
правової бази з цього напряму, є занепад регіональних мереж біофабрик і 
біолабораторій з виробництва засобів біологізації землеробства, що потребує 
відродження, технічного переоснащення і розвитку цієї мережі на якісно новій 
технологічній та інженерно-технічній основі. Вирішення цієї задачі пов’язане з 
розробленням і здійсненням на державному і регіональному рівнях системи заходів з 
відродження, реконструкції, технічного переоснащення і розвитку на якісно новому 
рівні регіональних мереж біофабрик і біолабораторій з виробництва біологічних засобів 
захисту рослин та інших засобів біологізації землеробства. 

В результаті виконання завдань з освоєння серійного виготовлення 
технологічного обладнання для оснащення біологічних виробництв, реконструкції, 
технічного переоснащення та створення нових біологічних фабрик і біолабораторій 
прогнозується динаміка збільшення виробництва засобів біологізації землеробства. 

Оцінка рівня науково-технічного, технологічного та агробіологічного потенціалу 
української аграрної науки і, зокрема, Інженерно-технологічного інституту 
«Біотехніка» НААН України, дозволяють предметно і обґрунтовано підійти до 
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розроблення Проекту бізнес-плану з визначенням системи заходів щодо практичного 
нарощування виробництва засобів біологізації землеробства, а з цим і масштабів 
конверсії від традиційного рослинництва до освоєння виробництва і формування 
ринків органічної сільськогосподарської продукції та продовольства. 

Постановка завдання. Визначити принципи інноваційних підходів у 
виробництві засобів захисту рослин на основі мікробіопрепаратів та ентомофагів і 
запропонувати організаційну структуру виробництва цих засобів в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичне узагальнення, дослідження у прикладних 
мікробіології та ентомології, аналіз, синтез. 

Результати дослідження та їх обговорення. Розглянемо насамперед загальні 
підходи до створення системи промислових виробництв з розроблення біологічних 
засобів захисту рослин в Україні, тобто методологічні підходи до цього процесу. 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які 
забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, систематизованої 
інформації про процеси та явища. 

Системний принцип методології дає змогу вивчити стратегію на науковій базі 
(рис. 1). 

 

ОБГРУНТОВАНІСТЬ
Максимальне використання результатів наукових досліджень 
в галузі біологізації рослинництва

УЗГОДЖЕНІСТЬ
Узгодженість з іншими програмами сталого розвитку сільського 
господарства

КОМПЛЕКСНІСТЬ
Поєднання  в єдину в систему всіх завдань інженерного 
біологічного та агрономічного плану

СИСТЕМНІСТЬ Урахування реального стану регіону та держави в цілому

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Можливість передбачити результати функціонування окремих 
взаємопов'язаних складових програм

ПОЕТАПНІСТЬ
Проектування і обґрунтування вузлових етапів втілення 
програми в життя

РЕАЛЬНІСТЬ Розкриття взаємозв'язків між усіма рівнями програми

 
Рисунок 1 – Методологічні підходи щодо створення регіональних мереж підприємств  

з виробництва засобів біологізації рослинництва 
Джерело: [1]. 

 
Структурно-функціональний підхід полягає у виділенні в системних об'єктах 

структурних елементів (компонентів, підсистем тощо) і визначенні їхньої ролі 
(функцій) у системі [1]. 

Методика – сукупність методів, прийомів проведення будь-якої роботи, яка 
окреслює конкретні шляхи реалізації методології. 

Поняття «методологія» має два основних значення: по-перше, це система певних 
правил, принципів і операцій, що застосовуються у тій чи іншій сфері діяльності; по-
друге, це – вчення про цю систему, загальна теорія методу [2, 3]. 
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Методологія є основою для системного запуску і реалізації процесів 
регіонального розвитку «знизу-вгору», які в Україні або відсутні, або є дуже 
фрагментарними. 

Методологія інтегрує ключові аспекти життєдіяльності і розвитку: економічні, 
соціальні, екологічні, підтримуючи їх безперервну взаємодію. 

Методологія сприяє активній участі усіх зацікавлених і компетентних органів у 
процесі регіонального планування та реалізації планів розвитку відповідно до їх 
інтересів і можливостей. 

Методологія програм представляє собою креативне поєднання ключових 
компонентів розвитку – соціального, економічного та екологічного з міжгалузевими 
пріоритетами, і не є просто їх сумою. 

Методологія передбачає взаємодію різних складових процесу, що беруть участь 
у процесі реалізації програми. 

Концепція щодо формування та розвитку стратегії регіональних мереж 
підприємств з виробництва засобів біологізації землеробства (структура) складається з 
чотирьох блоків (рис. 2): 

Цільовий блок – Зменшення впливу хімічних речовин на продукцію 
рослинництва та навколишнього середовища [3, 4]. 

Прогнозно-аналітичний блок – Визначення структури посівів, об'єму 
виробництв. 

Визначення часу на перехід до використання 30% біологічних засобів у 
традиційному землеробстві. Створення системи екологічного землеробства. 

Блок урахування факторів середовища – Визначення, де можлива заміна 
хімічних засобів на біологічні. 

Концептуальний блок – Оцінка можливостей створення системи біофабрик та 
біолабораторій. Розробка економічних та фінансових пільг при використанні 
біологічних засобів. Вирішення питання створення устаткування з випуску 
біопрепаратів як ентомологічних, так і мікробіологічних [5, 6, 7]. 

При розробці концепції Стратегії визначено: 
– фактори, які впливають на вибір агровиробником технологій захисту від 

шкідників; 
– підходи розробки державної політики і створення політичних умов, які б 

сприяли застосуванню біологічних засобів захисту рослин; 
– інструменти сільськогосподарської політики, які можуть використовуватися 

урядом для створення рівних умов для впровадження альтернативних методів захисту 
рослин; 

– формування національної політики підтримки біометоду і необхідність 
більшої орієнтації наукових досліджень у цьому напрямку, розповсюдження знань і 
технологій з підготовцки спеціалістів. 

Заходи для створення політичних умов щодо впровадження біометоду: 
– розробка нормативної бази, що регулює виробництво, розповсюдження 

використання пестицидів та переорієнтація економічних стимулів шляхом проведення 
належної екологічної політики у сільському господарстві, яка включає оподаткування і 
спеціальні збори за використання пестицидів; 

– переорієнтація політики у сфері наукових досліджень і технологій на 
створення оптимальної громадської інформації про методи і технології захисту рослин; 

– створення системи інформації про небезпечні наслідки необмеженого 
застосування пестицидів для користувачів та виробників [8]. 

Задачі наукові, які забезпечують біометод науковою методологією та 
матеріалами досліджень, що дозволяють побудувати базу біометоду, як такого, це: 

– визначення методів оцінки агроценозів; 
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Рисунок 2 – Концепція формування та розвитку регіональних мереж 
підприємств з виробництва засобів біологізації землеробства 

(структура) 
 

Джерело: розроблено на підставі [8]. 
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– задачі, пов'язані з розробкою принципів використання тих чи інших засобів 
захисту рослин в різних умовах; 

– задачі, що визначають принципи побудови біотехнічних виробництв, 
пов'язаних з біометодом; до них слід віднести ентомологічні та мікробіологічні 
виробництва; 

– розробка принципів побудови спеціального технологічного обладнання для 
ентомологічної та мікробіологічної промисловості; 

– розробка принципів внесення засобів захисту у агроценоз та технологічного 
обладнання для їх реалізації. 

Рішення цих задач слід покласти на інститути НАНУ та НААНУ. 
В основу розробок для створення біологічних засобів захисту рослин слід 

покласти наукові дослідження у наступних напрямах науки і техніки: 
– ентомологія (в тому числі технічна); 
– мікробіологія та вірусологія; 
– промислові ентомологія та мікробіологія; 
– біотехніка; 
– управління виробництвом; 
– управління ринками збуту засобів захисту рослин; 
– низькотемпературна техніка та кондиціювання повітря. 
У ІТІ «Біотехніка» НААН розроблена схема адміністративно-функціональної 

взаємодії різних служб системи біозахисту в Україні, яка може бути використана для 
задач різних рівнів: районного, обласного, регіонального, державного. Схема наведена 
на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Схема адміністративно-функціональної взаємодії 

різних служб системи біозахисту в Україні 
Джерело: розроблено авторами 
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Стратегія формування та розвитку регіональних мереж підприємств з 
виробництва засобів біологізації рослинництва базується на наступних принципах. 

Мета стратегії – створення умов, що забезпечують збільшення долі засобів 
біологізації рослинництва за рахунок зменшення долі хімічних засобів у традиційному 
землеробстві та забезпечення ними органічного землеробства [9, 10, 11, 12]. 

Задачі стратегії: 
– формування стійкої системи біофабрик та біолабораторій, що забезпечує у 

повній мірі попити виробників рослинної продукції; 
– створення високоефективного інституційного середовища інноваційного 

розвитку цього технологічного напряму; 
– технологічне та технічне забезпечення існуючих та нових біофабрик та 

біолабораторій з випуску засобів біологізації рослинництва на сучасному рівні 
розвитку цього напряму у провідних країнах світу; 

– створення системи оцінки якості товарної продукції біофабрик та 
біолабораторій в межах Мінагрохарчопрому для недопущення дискредитації біометоду; 

– формування системи підготовки наукових та промислових кадрів з цього 
напряму діяльності. 

Для реалізації стратегії з виробництва засобів біологізації рослинництва 
пропонується такий сценарій розвитку промисловості: 

1) Організаційний напрям: 
– створення системи адміністративно-функціональної взаємодії різних служб 

системи біозахисту в Україні; 
– визначення учасників виконання робіт зі створення наукової та промислової 

бази біометоду в Україні. 
2) Економічний напрям: 
– оцінка можливостей створення системи біофабрик та біолабораторій за 

рахунок державного та приватного капіталу; 
– розробка економічних та фінансових пільг при використанні біологічних 

засобів у землеробстві на рівні держави, окремих регіонів, областей, районів. 
3) Техно-технологічній напрям: 
– створення організації з розроблення типових та конкретних проектів 

біофабрик різного масштабу та номенклатури продукції, що буде випускатися; 
– створення підрозділу у ІТІ "Біотехніка" з проектування устаткування для 

ентомологічної та мікробіологічної промисловості з випуску продукції біологізації 
землеробства; 

– створення системи біолабораторій з оцінки якості товарної продукції 
біовиробництв. 

4) Нормативно-правовий напрям: 
– створення нормативної документації з технологій використання біологічних 

засобів у вирощуванні конкретної продукції рослинництва; 
– створення системи стандартів для ентомологічної промисловості та 

мікробіологічної промисловості з визначеного напряму технологій;  
– створення системи стандартів для продукції рослинництва, що вирощували з 

різним ступенем використання біологічних засобів [8]. 
Пропонуються такі етапи реалізації сценарію розвитку промисловості з 

виробництва засобів біологізації рослинництва: 
1) Часткова модернізація існуючих виробництв: 
– визначення необхідної кількості біологічних засобів у певних регіонах на базі 

аналізу структури посівів сільськогосподарських культур; 
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– планування поступового технологічного переоснащення існуючих біофабрик 
та біолабораторій [13, 14, 15]; 

– реалізація плану на основі державних інвестицій та частково приватних; 
2) Масштабний інвестиційний розвиток напряму: 
– близькострокове завдання – реалізація часткової модернізації; 
– середньострокове завдання:  
а) створення структури біофабрик та біолабораторій – загальнодержавних, 

регіональних, місцевих; 
б) створення інженерної структури з оснащенням необхідним устаткуванням 

(дооснащення заводу у м. Балта з випуску устаткування для ентомологічних та 
мікробіологічних виробництв; створення проектної організації чи підрозділу, і 
розробка типових проектів біофабрик та біолабораторій); 

в) створення на базі ІТІ «Біотехніка» учбового центру з підготовки спеціалістів 
для біофабрик та біолабораторій; 

г) створення дорадчих служб на місцевому рівні для сприяння впровадженню 
використання засобів біологізації у рослинництві. 

3) Довгострокове завдання: 
а) створення адміністративно-функціональної системи біометоду в Україні; 
б) створення лабораторій визначення якості біологічних препаратів. 
4) Розроблення нормативної бази біометоду, адаптованої до стандартів ЄС. 
Розглянемо ієрархічну структуру системи підприємств з виробництва 

біологізації землеробства. 
Відповідно до Закону України про децентралізацію влади виникла необхідність 

у зміні парадигми розвитку системи розробки та використання засобів біологізації 
землеробства. Згідно цього закону земля та все, що на ній вирощується, є власністю 
громади, яка живе на цій землі. У зв’язку з цим використання засобів біологізації є 
задачею місцевої влади. Відповідно до цього і повинні розроблятися програми з 
напрацювання та використання засобів біологізації землеробства. Питання розробки і 
створення устаткування напрацювання цих засобів доцільно покласти на підприємства 
державного рівня, інші завдання на підприємства нижчих рівнів. Таким чином 
формується ієрархічна структура системи підприємств з виробництва засобів 
біологізації землеробства. Розглянемо всі рівні цієї системи: 

1) Державний рівень: 
Створення базових виробництв для випуску засобів біологізації, потрібних у 

всіх регіонах, в достатньо великій кількості: 
– розподілення цих засобів між обласними системами; 
– створення довгострокових прогнозів у потребі певних біозасобів у рідинних 

регіонах і контроль за їх розподіленням та використанням; 
– створення системи виробництв устаткування для випуску засобів біологізації 

на біофабриках та біолабораторіях, їх розподілення між ними; 
– створення загальнодержавної системи інформаційно-координаційного 

забезпечення біологізації рослинництва; 
– розподілення коштів державної підтримки між регіонами; 
– створення загальнодержавної інформаційної служби та координація обласних 

служб; 
– у сільськогосподарських вищих учбових закладах налагодити випуск 

спеціалістів для керівництва службами виробництва та застосування засобів 
біологізації рослинництва. 

2) Регіональний рівень: 
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– визначення необхідної кількості біологічних засобів на базі структури посівів 
с.-г. культур; 

– створення центру інженерної підтримки біофабрик і біолабораторій 
регіонального значення; 

– визначення структури регіональних біолабораторій та біофабрик; 
– створення адміністративно-функціональної системи біометоду в регіоні; 
– ведення маточних культур, що використовують в регіоні; 
– розробка технічних умов на певні види біозасобів, що випускаються в 

регіональних біофабриках і біолабораторіях; 
– ведення маточних культур біозасобів, що використовуються в регіоні; 
– створення організацій з розроблення проектів біофабрик різного масштабу та 

номенклатури продукції. 
3) Обласний рівень: 
– створення системи, що забезпечує всю область потрібними БЗЗР, ведення 

маточних культур БЗЗР, створення інформаційно-координаційного центру для 
створення та використання БЗЗР; 

– створення лабораторій якості БЗЗР, забезпечення інформаційної підтримки 
біофабрик і біолабораторій та систем внесення БЗЗР у агроценозі, створення центрів 
підготовки спеціалістів. 

Задачі обласного рівня: 
– визначення необхідної кількості біологічних засобів на базі структури посівів 

с.-г. культур; 
– створення центру інженерної підтримки біофабрик і біолабораторій; 
– створення адміністративно-функціональної системи біометоду в області; 
– створення структури обласних біофабрик та біолабораторій; 
– забезпечення маточними культурами комах та мікробіопрепаратів біофабрик 

та біолабораторій області; 
– розробка ТУ на біозасоби; 
– створення лабораторії оцінки якості біологічних засобів захисту рослин; 
– структура моніторингу агроценозів. 
4) Районний рівень. 
На цьому рівні вирішуються завдання часткового напрацювання БЗЗР, які 

потрібні лише тут. Крім того, вирішуються питання: 
– моніторингу агроценозів; 
– створення карт прогнозів для всього району визначення потреби у БЗЗР на 

поточний період та на майбутнє; 
– створення резерватів комах, потрібних для біометоду; 
– внесення засобів біологізації. 
5) Рівень господарства: 
– безпосередньо будь-яке господарство, що займається якоюсь частиною 

рослинництва; 
– на цьому рівні і відбувається захист рослин від шкідників та хвороб та 

додавання інших засобів біологізації у вирощуванні товарної продукції, забезпечення 
при цьому її певної якості. 

Пропонуються індикатори функціонування системи [8, 16]. 
Для створення інженерних та біологічних систем треба вирішити три основні 

економічні проблеми: 
– що повинно вироблятися (кількість біозасобів як ентомологічних так і 

мікробіологічних); 
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– як вони будуть вироблятися (ким, за якими технологіями, на якому 
обладнанні, визначення кількості підприємств); 

– для кого біологічні засоби захисту рослин будуть вироблятися (визначення 
споживачів БЗЗР та способи їх розповсюдження). 

Ці три питання – основні і загальні для всіх систем господарювання, а методи 
реалізації проблем можуть бути різними. 

У капіталістичній системі «вільного підприємництва» питання, що, як і для кого, 
розв’язується за допомогою цін через механізми ринків.  

Індикатори, які визначають функціонування системи, можуть бути такі [16, 9]: 
а) Індикатор місткості ринку, тобто показник розміру площ, що зайняті 

певними с.-г. культурами в межах регіону, який розглядається (Км): 

 FКМ  ,  (1) 
де α – коефіцієнт використання біозасобу, г/га; 
F – площа, зайнята певною культурою, га. 
Виходячи з площ, визначається певна потреба у біозасобах для культивування 

тієї чи іншої сільськогосподарської культури. 
б) Індикатор використання ресурсів – це співвідношення між коефіцієнтом 

доходів підприємств КДП – чистий прибуток: відрахування до бюджету та соціальних 
фондів; та коефіцієнтом ресурсів підприємств КРП – ресурси, авансовані 
підприємствами: ресурси, застосовані підприємствами. 

 РП

ДП
Р К

К
К  . (2) 

в) Індикатор соціальний – збільшення кількості робочих місць КС. 
г) Індикатори інновацій: 
– число інноваторів, КІН; 
– економічний ефект КІНЕ. 
д) Інтегральний показник ефективності: 

  ФМР

П
Е


 , (3) 

де П – обсяг продукції, що виробляється, кг або шт.; 
Р – витрати живої сили, грн.; 
М – витрати матеріалів, грн.; 
Ф – витрати основних виробничих фондів, грн.; 
γ – коефіцієнт переведення витрат одноразових вкладень в основні фонди. 

Показники оцінки системи можуть бути такими: 
– посівні площі регіону; 
– необхідна кількість БЗЗР; 
– необхідна кількість біовиробництв для регіону; 
– продуктивність біовиробництв. 
Розглянемо можливі фінансові стимули для підприємств [17, 18], що 

розробляють та використовують біологічні засоби у землеробстві (рис. 4). 
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Рисунок 4 –  Фінансові стимули для підприємств, що розробляють  

та використовують біологічні засоби у землеробстві 
Джерело: розроблено на підставі [17, 18] 

 
Державна політика України з сільського господарства базується на таких 

принципах [5, 6, 13, 10, 15, 19, 20]: 
1) форми взаємодії Держави і бізнесу: 

– державно-приватне партнерство; 
– співпраця з розвитку аграрних кластерів і технопарків; 
– взаємодія державних та місцевих органів влади із саморегулюванням 

організаціями; 
– партнерство на місцевому рівні щодо підтримки ініціатив сільських громад у 

розбудові соціальної інфраструктури селищ. 
2) дорадча служба для допомоги сільськогосподарським підприємствам; 
3) оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин 

суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів 
визначено основою правового господарського порядку (Господарський кодекс України 
– ст. 5, п. 1). 

Мета стратегії – створення умов, що забезпечують збільшення частки 
біологічних засобів біологізації рослинництва за рахунок зменшення частки хімічних, 
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забезпечення біологічними засобами органічного землеробства та технологій 
вирощування рослин у закритому ґрунті. 

Задачі стратегії: 
– формування стійкої системи біофабрик та біолабораторій, яка б забезпечувала 

у повній мірі попити виробників рослинницької продукції; 
– створення високоефективного інституційного середовища інноваційного 

розвитку цього технологічного напряму; 
– технологічне та технічне забезпечення існуючих та нових біофабрик та 

біолабораторій з випуску засобів біологізації рослинництва на сучасному рівні 
розвитку цього напряму у провідних країнах світу; 

– формування відповідної системи підготування наукових та промислових 
кадрів; 

– створення системи оцінки якості товарної продукції біофабрик і 
біолабораторій в межах Мінагрохарчопрому для недопущення дискредитації біометоду; 

– розроблення і затвердження на рівні Мінагропромполітики і НААН України та 
обласних рівнях робочих планів (програми, проекти) реконструкції, технічного 
переоснащення та створення нових підприємств з виробництва засобів біологізації 
землеробства з державною та приватною формою власності; 

– створення організації з розробки типових проектів біофабрик і біолабораторій 
різного масштабу і номенклатури виробів; 

– розробити нормативну базу біометоду; 
– створити у п’яти регіонах України центри науково-технічного та сервісного 

забезпечення підтримки біометоду; 
– створити дослідно-конструкторське бюро з напряму розробки устаткування 

для біотехнологічних систем у промислових ентомології і мікробіології, пов’язаних з 
задачами біометоду. 

Пропонуються такі інструменти державної політики: 
1) інституційні: 

– формування виконавчих структур державної влади; 
– створення і підтримка об’єктів державної власності; 
– підготовка економічних програм та прогнозів; 

2) правові: 
– інформаційна підтримка підприємницьких та професійних спілок; 
3) адміністративні: 
– заходи заборони; 
– заходи дозволу; 
– заходи примусу; 
4) економічні: 
– фінансова політика; 
– грошово-кредитна; 
– програми і прогнози. 
Індикаторами впровадження інновацій у біологічному захисті рослин є: 
– забезпечення продовольчої безпеки; 
– поліпшення якості продукції; 
– збереження навколишнього середовища; 
– створення додаткових  робочих місць; 
– збільшення біорізноманіття. 
Висновки. Розглянуті та запропоновані шляхи розроблення, створення 

промислового виробництва та використання біологічних засобів захисту рослин в 
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Україні, спираючись на розроблену систему біовиробництв цих засобів. Це дасть 
можливість значно збільшити їх використання у захисті рослин в органічному 
виробництві та долю в інтегрованому захисті рослин. 
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The problem of industrial production of biological plant protection products in Ukraine is important and 
relevant. The purpose of this study is to determine the principles of innovative approaches in the production of 
plant protection products based on microbiological drugs and entomophages and to propose the organizational 
structure of production of these products in Ukraine.  

Methods of theoretical generalization, research in applied microbiology and entomology, analysis and 
synthesis were used. The basic technological and technical methods and equipment for production at enterprises 
of different levels of biological plant protection products (BZZR) and their application in agrocenoses developed 
by ITI "Biotechnics" of NAAS are resulted, the general structure of system of biological protection of plants in 
Ukraine is offered. Emphasis is placed on specific technologies and equipment for the production of 
microbiological preparations of various scales: bacterial, fungal, viral, the use of nematodes. Attention is paid to 
the production of entomological drugs to protect plants from pests. Ground methods of BZZR introduction into 
agrocenoses and with the use of aviation are offered. The proposed innovative approaches to the development, 
creation and use of OSH in Ukraine, based on the system of bioproduction of these tools, will significantly 
increase their use in plant protection in organic production and the share of integrated plant protection. 

The ways of development, creation of industrial production and use of biological plant protection 
products in Ukraine are considered and offered, based on the developed system of bioproductions of these 
means. This will significantly increase their use in plant protection in organic production and the share of 
integrated plant protection. 
innovation, production system, biological means of protection, microbiology, entomology, equipment, 
technologies 
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