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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвитку інноваційних методів управління та впро-

вадженню інновацій в агробізнесі перешкоджає існуван-
ня цілого ряду протиріч. Перш за все, якість та структу-
ра вітчизняних наукових досліджень не в повній мірі
відповідають потребам агробізнесу. З іншого боку, ок-
ремі наукові результати світового рівня, які пропонують-
ся українському агробізнесу не знаходять застосуван-
ня в сільському господарстві та економіці через незба-
лансованість національної інноваційної системи, а та-
кож внаслідок загальної низької сприйнятливості до
інновацій аграрного сектора. Крім того, поки що не ви-
значено ряд принципових питань щодо інноваційного
розвитку агробізнесу, зокрема, механізми стимулюван-
ня та державної підтримки інноваційної діяльності, роз-
ширення комерційних можливостей фінансування інно-
ваційних розробок і венчурного підприємництва, по-
глиблення інформаційних та економічних взаємо-
зв'язків між наукою й виробництвом у процесі викорис-
тання інтелектуальної власності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У системі національного господарства освоєння
основних теоретичних і методологічних аспектів інно-
вації та інноваційного розвитку розглядали ряд зару-
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біжних вчених таких, як Л. Абалкин, М. Кандратьев,
Б. Санто, Б. Твісс, Р. Фатхудінов, Й. Шумпетер, М. Ху-
чек та інші. Водночас питанням інноваційного розвитку
в Україні, у т. ч. у сфері агробізнесу присвячені пра-
ці вітчизняних учених, серед яких В.Я. Амбросов,
А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, С.М. Ілляшенко, А.К. Кі-
нах, І.В. Курцев, Л.І. Рейкова, П.Т. Саблук, В.П. Семи-
ноженко, Дж. Стігліц, О.П. Шнипко та ін. Проте на сьо-
годнішній день відкритим залишається система фак-
торів, що впливають на забезпечення інноваційного
розвитку вітчизняного агробізнесу, що і обумовило ак-
туальність даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційна діяльність, що здійснюється на основі

прогресивних науково-технічних досягнень є голов-
ним інструментом подолання кризових явищ, стабіл-
ізації і зростання економіки та підвищення конкурен-
тоспроможності аграрних підприємств. Основу для
інноваційного розвитку створюють економічні суб-
'єкти, що здійснюють інноваційну діяльність з метою
отримання вигод. Проте її результативність залежить
від стану зовнішнього і внутрішнього економічного
середовища, наявності необхідних умов для впровад-
ження й раціонального використання інноваційної
продукції.
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В економічній літературі існують
різні підходи до визначення інновацій-
ної діяльності. Так, керівництво Осло
вважає, що інноваційна діяльність — це
всі наукові, технологічні, організаційні,
фінансові та комерційні дії, що реаль-
но приводять до здійсненні інновацій
або задумані з цією метою [3, с. 20].
Враховуючи специфіку господарюван-
ня суб'єктів агробізнесу, доцільно заз-
начити, що інноваційну діяльність слід
розглядати як систематичну або періо-
дичну діяльність підприємств, яка пов'я-
зана із впровадженням результатів на-
уково-технічних розробок в процес ви-
робництва, зберігання, реалізації чи
переробки аграрної продукції та про-
дуктів її переробки з метою підвищен-
ня ефективності господарювання.

Варто виділити такі основні особли-
вості розвитку інноваційного процесу в агробізнесі: асор-
тимент сільськогосподарської продукції, у т.ч. продуктів
її переробки, є різноманітним і виробляється у великій
кількості; суттєва відмінність між технологіями виробниц-
тва певних видів продукції; значний розрив у часі між роз-
робкою інновацій та їх масовим освоєнням; провідна роль
науково-дослідних установ в інноваційній діяльності
підприємств агробізнесу; залежність ефективності інно-
ваційного процесу від клімату, природної зони та сезон-
ності сільськогосподарського виробництва; дефіцит бюд-
жетного фінансування й інших альтернативних джерел
фінансового забезпечення тощо [7, с. 140].

Як свідчать дослідження, на інноваційний розвиток під-
приємств сфери агробізнесу впливають технологічні, нау-
ково-технічні, організаційно-уп-
равлінські, інформаційно-комуніка-
тивні, політико-правові та економі-
ко-географічні чинники. Цей вплив
може мати як позитивні, так і нега-
тивні наслідки. Технологічний чин-
ник характеризує розвиток іннова-
ційної діяльності в залежності від
різноманітності видів сільськогос-
подарської продукції та відміннос-
тей в технологіях виробництва на
підприємствах. Науко-технічні чин-
ники пов'язані з відокремленістю чи
навпаки тісною співпрацею сіль-
ськогосподарських підприємств з
науковими установами, де створю-
ються новації. Такі інформаційно-
комунікативні чинники, як наявність
розвиненої транспортної, соціаль-
ної, інноваційної та виробничої
інфраструктур мають значний
вплив на інноваційну активність гос-
подарюючого суб'єкта. До політи-
ко-правових чинників належать
організаційно-правова форма гос-
подарювання, що характеризуєть-
ся відповідними економічними ос-
новами виробництва і джерелами

фінансування, а також різними масштабами функціонуван-
ня суб'єктів агробізнесу. Економіко-географічні чинники
впливають на значну диференціацією за регіонами та тех-
нологічну залежністю рівня розвитку інноваційної діяльності
від природних умов (рис. 1).

Одними з основних суб'єктів сфери агробізнесу є,
без сумніву, аграрні підприємства. Тому вважаємо за до-
цільне окремо виділити параметри розвитку інновацій-
ної діяльності саме аграрних підприємств (рис. 2). До
параметрів 1-го порядку слід віднести ті, які характери-
зують інноваційну діяльність до чи під час її здійснення.
Крім того, параметри 1-го порядку характеризують інно-
ваційний потенціал підприємства (показники викорис-
тання інвестиційних ресурсів, кадрового, інтелектуаль-
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Науково-технічні – рівень налагодження зв’язків підприємства з 
науковими установами, де створюються новації, участь у процесах 

трансформації результатів НДДКР в інновації 

Інформаційно-комунікативні – наявність (відсутність) розвиненої 
транспортної, соціальної, інноваційної та виробничої 
інфраструктур 

Політико-правові – організаційно-правова форма господарювання, 

з різними економічними основами виробництва і джерелами 

фінансування та різними масштабами функціонування 

Технологічні – вид сільськогосподарської продукції, що 

виробляється, та відмінності в технологіях її виробництва 
(різноманітність асортименту та складність процесу) 

Економіко-географічні – економіко-географічне положення 

території; прикордонне розташування, наявність запасів 

унікальних природних ресурсів 

Рис. 1. Чинники, що впливають на інноваційний розвиток

підприємств сфери агробізнесу

1-го порядку  

(характеризують рівень розвитку 

інноваційної діяльності до та під час її 
здійснення) 

Оціночні параметри  

2-го порядку  

(характеризують рівень розвитку 

інноваційної діяльності після її 
здійснення) 

темп приросту ефективності 
виробництва від використання 

інновацій 

кількість впроваджених інновацій 

приріст прибутку в результаті 
реалізації інноваційних проектів 

приріст прибутку в результаті 
реалізації інноваційних проектів 

кількість впроваджених інноваційних 

технологій 

кількість ліцензій, використаних на 

підприємстві 

показники використання інвестиційних 

ресурсів 

обсяг коштів, які спрямовуються на 

інноваційну діяльність 

кількість договорів про співпрацю з 
науковими установами  

кількість інноваційних проектів, 

учасником яких є підприємство 

рівень автоматизації виробництва 

показники кадрового потенціалу 

показники ефективності використання 

технологій 

показники продуктивності праці 

Рис. 2. Параметри оцінки розвитку інноваційної діяльності
аграрних підприємств
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ного, матеріально-технічного, інформаційного потен-
ціалу та ресурсу інновацій), а також рівень технологіч-
ного оновлення під час здійснення інноваційної діяль-
ності підприємства (показники ефективності викорис-
тання основних засобів і технологій, продуктивності
праці та продуктивності інформації).

Параметри 2-го порядку визначаються наслідками
здійснення інноваційної діяльності для економіки сільсько-
господарського підприємства, його фінансово-економіч-
них показників діяльності. До таких можна віднести:

— показники виробничої ефективності інноваційної
діяльності: темп приросту ефективності виробництва
конкретних видів продукції (робіт) від використання
інновацій, відносна економія собівартості продукції в
результаті застосування інновацій;

— показники фінансової ефективності інноваційної
діяльності: приріст прибутку в результаті реалізації інно-
ваційних проектів, приріст доходу за рахунок реалізації
інноваційних заходів, приріст доданої вартості;

— показники інвестиційної ефек-
тивності інноваційної діяльності:
кількість впроваджених інновацій, зро-
стання питомої ваги прогресивних тех-
нологічних процесів та нових інформа-
ційних технологій, підвищення коефі-
цієнта автоматизації та організаційно-
го рівня виробництва і праці, кількість
патентів, ліцензій або авторських сві-
доцтв, використаних на підприємстві,
підвищення конкурентоспроможності
аграрних підприємства, його продукції
(послуг) на ринку.

Інноваційний розвиток агробізне-
су неможливий без реалізації іннова-
ційного провайдингу, який передба-
чає активне формування ринку інно-
вацій та отримання прибутку при реа-
лізації останніх як товару [5, c. 122].
Застосування провайдингу сприяє
створенню інноваційного продукту,
дозволяє об'єднати окремі складові
науково-технічної та інноваційної
діяльності і має за кінцеву мету покра-
щення результатів наукових дослід-
жень і забезпечення ринку конкурен-

тоспроможною наукомісткою продукцією (рис. 3).
Здійснення інноваційної діяльності на засадах провай-
дингу в аграрних підприємствах дозволить навіть за
умов обмежених ресурсів та високого рівня ризику до-
сягти зростання ефективності їх господарювання.

Суб'єктів агробізнесу необхідно підготовлювати та
підштовхувати до прийняття рішення про впроваджен-
ня інноваційних розробок. Тому належне інформацій-
не забезпечення та сприяння в освоєнні наукових роз-
робок з боку провайдингових формувань є фактором
підвищення інноваційної активності будь-яких під-
приємств продуктового ланцюга. Цю функцію інно-
ваційні провайдери виконують завдяки залученню вен-
чурних інвесторів і професійних інноваційних менед-
жерів, які допомагають у ліцензуванні, патентуванні,
розробці планів комерціалізації наукових розробок.

Однією з основних проблем щодо залучення провай-
дерів у процес інноваційного забезпечення агробізнесу є
нестача фінансування. Існують два підходи до фінансуван-

 

 

Формування 

попиту на 

інноваційні 
розробки 

Інноваційний провайдинг 

Передача інноваційного продукту 

Створення НДДКР 

Виникнення потреб в оновленні виробничого процесу 

Практична діяльність у сфері 
аграрного виробництва 

Зростання доходів 

інноваційно актив-

них підприємств 

Науково-технічна діяльність 

- традиційна інноваційна взаємодія 

- альтернативна інноваційна взаємодія 

- кумулятивне підсилення мотивів до інноваційної діяльності 
аграрних підприємств  

Рис. 3. Алгоритм інноваційної діяльності аграрних

підприємств за участю провайдерів

Джерело фінансування Схема фінансування 

Розробник інновації (наукова 

установа, дослідник, 

проектно-конструкторське 

бюро) 

Виділення коштів за рахунок включення у бюджет організації статей витрат на 

впровадження новації в дослідних господарствах наукових установ 

Сільськогосподарське 

підприємство 

Кошти підприємства, фінансування у межах очікуваного збільшення прибутку від 

впровадження новації 
Провайдер  Володіючи правами інтелектуальної власності на інноваційну розробку, провайдер вкладає 

у її впровадження власні кошти на умовах відшкодування його витрат після отримання 

прибутку від реалізації інноваційної продукції 
Іноземний інвестор  Інвестор сплачує кошти за впровадження новацій, розраховуючи на частину прибутку від 

реалізації інноваційної продукції 
Державний або місцевий 

бюджет 
Кошти державного або місцевого бюджету, спеціальних позабюджетних фондів 

(венчурних, лізингових), державні гранти, фінансування впровадження новацій на умовах 

інноваційних ваучерів та чеків 

Фінансові структури Кошти інвестиційних, страхових компаній, аграрних банків, які надають підприємствам 

кредити на поворотній основі за пільговими ставками за умов їх компенсації з боку 

держави 

Таблиця 1. Схеми фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств
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ня провайдерів інновацій. Перший — підтримка ініціативи
"знизу". Сюди відносять: власні кошти (розробників но-
вацій, кошти сільськогосподарських підприємств та про-
вайдерів). Другий — ініціювання кооперації науки і бізне-
су "зверху" — на рівні країни, регіону або галузі (бюджет-
не та позабюджетне фінансування). Другий підхід грун-
тується на створенні венчурних, лізингових фондів, аграр-
них банків, наданні державних грантів, залученні коштів
державних інноваційних програм. Крім того, використо-
вуються спеціальні фінансові механізми за участі держав-
них структур — інноваційні чеки та ваучери (табл. 1).

Основними завданнями, що сприятимуть інновацій-
ному розвитку як підприємств сфери агробізнесу, так і
інших галузей економіки мають стати є:

— структурна перебудова національної економіки;
— створення адаптивної інфраструктури інновацій-

ної діяльності;
— цілеспрямована підготовка кадрів високої квалі-

фікації для високотехнологічних галузей, а також ме-
неджерів інноваційної діяльності;

— створення ринку інноваційної продукції, на яко-
му буде забезпечений належний рівень захисту інтелек-
туальної власності;

— широке застосування в усіх галузях економіки і
сферах суспільного життя інформаційно-комунікацій-
них технологій;

— удосконалення системи державної підтримки та
регулювання інноваційної діяльності;

— підвищення інноваційної культури суспільства [4,
с. 120].

Одними із найефективніших методів впровадження
інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств
є стимулювання та розвиток державних, регіональних
та галузевих програм розвитку. Держава має приділяти
значну увагу регулюванню та підтримці процесів фор-
мування ринку інновацій, у т.ч. шляхом удосконалення
механізму державного замовлення на об'єкти нових тех-
нологій в сфері агробізнесу. У той же час для забезпе-
чення підприємств новими технологіями потрібно поси-
лити міжнародні інтеграційні процеси в інноваційній
сфері. Крім того, ефективне господарювання агробізне-
сових структур здебільшого залежить від їхньої інфор-
мованості про інновації у сфері виробництва необхід-
них ресурсів, сільськогосподарської продукції та про-
дуктів її переробки, тому очевидною є необхідність
удосконалення процесу доведення інформації до вироб-
ників і формування дорадчих служб.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На даному етапі інноваційне забезпечення розвитку
підприємств сфери агробізнесу є основою подолання кри-
зової ситуації, адже нові технології дозволяють нарощува-
ти обсяги виробництва та підтримувати необхідний рівень
конкурентоспроможності виробленої продукції у довгост-
роковій перспективі. Це можна досягти враховуючи особ-
ливості розвитку інноваційного процесу в агробізнесі та
чинники, що впливають на інноваційну діяльність аграрних
підприємств. Слід зазначити про необхідність здійснення
інноваційної діяльності на засадах провайдингу в аграрних
підприємствах, що дозволить навіть за умов обмежених
ресурсів та високого рівня ризику досягти зростання ефек-

тивності їх господарювання. Отже, результативна інновац-
ійна діяльність є ефективним засобом розвитку підприємств
сфери агробізнесу в кризових і посткризових умовах гос-
подарювання, створюючи реальні можливості для розши-
реного відтворення та економічного зростання.
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