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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як складова економіки агропродовольчий сектор, на

наш погляд, включає галузі з виробництва продукції
сільського господарства, її переробки, реалізації продо-
вольства: сільське господарство, харчову промисловість,
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INNOVATION IN AGRI-FOOD SECTOR OF ECONOMY

Досліджено зростання рівня розвитку агропродовольчого сектора, його конкурентоспромож-

ності на світових та вітчизняних ринках продовольства значною мірою забезпечується за раху-

нок інноваційного чинника. Досліджено низку характеристик притаманних інноваційній діяль-

ності агропродовольчого сектора, зумовлених специфікою відповідних галузей сектора. Вста-

новлено, що рівень інноваційної діяльності харчової промисловості вищий, ніж сільського гос-

подарства. Досліджено інноваційний потенціал агропродовольчого сектора, який характери-

зується сукупністю інноваційних ресурсів, що забезпечують інноваційний розвиток таких скла-

дових сектору: сільське господарство, харчову промисловість, сферу торгівлі продовольчими

товарами. Проаналізовано існуючі методики і встановлено, що вони не дозволяють точно ви-

значати рівень інноваційного потенціалу агропродовольчого сектора. Запропоновано авторські

підходи до його визначення, які грунтуються на обліку обсягів інноваційних ресурсів та рівні

фактичного освоєння інноваційного потенціалу галузей сектора шляхом застосування методу

експертних оцінок.

The growth of development in agri-food sector has been investigated. Its competitiveness in the

global and domestic food markets is largely ensured by the innovative factor. A number of

characteristics inherent in innovation activities in agri-food sector due to the specificity of the

respective industries has been investigated. It was established that the level of innovation activity of

the food industry is higher than in agriculture. The author investigated the innovative potential of

agri-food sector, which is characterized by a set of innovative resources that provide innovative

development of such components of the sector as agriculture, food processing, and trade in food

products. The existing methods have been analyzed and it has been found that they do not allow to

accurately determine the level of innovation potential of the agri-food sector. Authors suggested the

approach to its definition, based on the accounting of innovation resources and the level of actual

development of innovative capacity of the sector by applying the method of expert estimations.
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сферу торгівлі продовольчими товарами. Дослідженнями
встановлено, що зростання рівня розвитку агропродоволь-
чого сектора, його конкурентоспроможності на світових
та вітчизняних ринках продовольства значною мірою за-
безпечується за рахунок інноваційного чинника.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
На думку В.Г. Андрійчука, "науково-технічний про-

грес — це більш широке поняття, ніж інноваційний про-
цес. Обгрунтованіше розглядати інноваційний процес
(інноваційний розвиток) як важливу змістовну складо-
ву НТП. Результатом цього процесу є інновації. Він вва-
жає, що в агропромисловому комплексі НТП здійс-
нюється за такими основними напрямами: технічним,
технологічним, агрохімічним, біологічним і організа-
ційно-економічним [1, с. 483—485].

Як стверджують О.В. Шубравська та К.О. Проко-
пенко, основними напрямами використання досягнень
науково-технічного прогресу в агропродовольчому ви-
робництві у сучасному світі є ресурсозбереження та ре-
сурсоефективність [6].

Провідні зарубіжні країни дедалі ширше викорис-
товують так зване інформаційно-біотехнологічне
сільськогосподарське виробництво, прецизійне (точне)
землеробство, яке базується на використанні інформа-
ційних технологій, в тому числі навігаційних технологій
для управління сільськогосподарською технікою. На
переконання Г.Є. Мазнєва, точне сільське господарство
має великі можливості [4].

Головними напрямами розвитку інновацій в харчовій
промисловості сьогодні визнано: удосконалення біотех-
нологічних процесів переробки сільськогосподарської
сировини; використання побічної сировини харчової
промисловості для виробництва повноцінних продуктів
харчування і високоякісних кормів для тваринництва;
створення технології виробництва якісно нових харчо-
вих продуктів з направлено зміненим хімічним складом;
забезпечення максимального збереження харчової
цінності і якості продукції; удосконалення нормативно-
методичної бази державного нагляду за якістю і безпе-
кою харчових продуктів і продовольчої сировини; ство-
рення сучасної інструментальної і аналітичної бази кон-
тролю якості і безпеки продовольчої сировини та хар-
чових продуктів [2].

На думку Л. Лігоненко та Г. Красневич, інновацій-
ними пріоритетами для торгівлі України є: активний (на-
здоганяючий) розвиток електронної торгівлі; впровад-
ження в практику роботи гнучкого електронного ціно-
утворення, електронних засобів супроводу і штрихо-
вого кодування товарів, засобів радіочастотної техно-
логії технології моніторингу рухів відвідувачів; вико-
ристання інноваційних рішень, які уможливлюють пе-
рехід до персоніфікованого обліку покупців за раху-
нок упровадження клубних, дисконтних і карток само-

обслуговування; комплекс-
на та всеохоплююча автома-
тизація усіх бізнес-процесів
сучасної роздрібної тор-
гівлі, в т.ч. управлінського,
за рахунок впровадження
сучасних ERP-систем, фор-
матні та товарні інновації,
які спрямовані на скорочен-
ня часу покупців і надання їм
екологічних і раціональних
для споживання товарів та
послуг [3].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є уточнення особливостей інновацій-

них процесів в агропродовольчому секторі економіки,
аналіз тенденцій інноваційної діяльності, розробка ме-
тодичного підходу до оцінки інноваційного потенціалу
зазначеного сектора.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливостями, що визначають інноваційні проце-

си в агропродовольчому секторі, на наш погляд, є:
1. Кардинальні відмінності в технологіях виробниц-

тва продукції (послуг) галузей. Зокрема, сільське гос-
подарство і промисловість виробляють продукцію, а
сфера торгівлі — надає послуги; в рослинництві пере-
важають механізовані процеси, що здійснюються моб-
ільними технічними засобами, а в тваринництві та хар-
човій промисловості — стаціонарні процеси. Відмінності
технологій і технічних засобів для механізації, електри-
фікації та автоматизації виробничих процесів у зазна-
чених галузях викликає необхідність використання вче-
них і фахівців різноманітного профілю, наявність різної
наукової та технологічної бази для проведення дослід-
жень і впровадження їх результатів у практику господа-
рювання.

2. Вплив погодно-кліматичних умов і сезонності на
виробництво рослинницької продукції, і відповідно її пе-
реробки на підприємствах харчової промисловості. Ця
особливість зумовлює необхідність розробки скорос-
тиглих, високопродуктивних сортів сільськогоспо-
дарських культур, придатних для тривалого зберігання
з метою подальшої промислової переробки.

3. Використання біологічних активів — живих
організмів (сільськогосподарських рослин і тварин), а
також земельних угідь — у процесі виробництва
сільськогосподарської продукції обумовлює тривалий
час розробки нововведень, особливо в тваринництві.

4. Період виробництва продукції в сільському гос-
подарстві і харчовій промисловості істотно відрізняють-
ся, що викликає необхідність здійснювання селекційної
роботи, зокрема щодо пристосування продукції для її
транспортування (підвищення транспортабельності),
створення спеціалізованого рухомого складу.

5. Різниця погодно-кліматичних умов, якості земель-
них угідь, умов утримання худоби в окремих регіонах,
що вимагає розробки відповідних цим умовам техніч-
них засобів, виведення необхідних сортів сільськогос-
подарських рослин і порід сільськогосподарських тва-
рин.

Таблиця 1. Кількість створених і використаних високих технологій

на підприємствах агропродовольчого сектора України, од. (2011 р.)

 
 

Види економічної 
діяльності 

Кількість підприємств 

Кількість 
створених 
високих 
технологій 

Кількість 
використаних 
високих 
технологій 

 
 

Усього 

з них 

які 
створили 
високі 

технології 

які 
використали 
високі 

технології 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

8 - 8 - 15 

Виробництво 
харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів 

222 4 222 9 1086 

Джерело: [5, с. 284].
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6. Високий рівень економічних ризиків у сільсько-
му господарстві (порівняно з промисловістю), виклика-
ний специфікою аграрного виробництва, що стримує
інвестування в інноваційні аграрні проекти.

7. Роззосередженість сільськогосподарського ви-
робництва, гірші дорожні умови, ніж у місті, що знижує
інноваційну привабливість аграрної сфери.

8. Коливання обсягів виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, оскільки аграрні працівники мають
обмежену можливість контролювати процес виробниц-
тва продукції. Причиною цього є, зокрема: а) непідкон-
трольність погодних факторів, які суттєво пливають на
обсяги виробництва продукції; б) неможливість утворен-
ня монопольних об'єднань сільськогосподарських то-
варовиробників з метою контролю свого виробництва
внаслідок висококонкурентної природи сільського ви-
робництва.

9. Спеціалізація і концентрація сільськогосподарсь-
кого виробництва. "Спеціалізація як технічна основа
поділу праці сприяє зростанню продуктивності праці й
ефективності виробництва за рахунок використання ви-
сокопродуктивної спеціалізованої техніки, інновацій в
рослинництві й тваринництві. Втім, внаслідок своєї спе-
цифіки сільське господарство відрізняється від промис-
ловості порівняно низьким рівнем концентрації вироб-
ництва. Оскільки поглиблення спеціалізації й концент-
рації у тваринництві зумовлює збільшення відстані пе-
ревезення кормів та зростання витрат пального на
транспортування вантажів, то концентрування вироб-
ництва шляхом його спеціалізації варто здійснювати з
урахуванням транспортного та енергетичного чинників.

10. Незбігання в часі завезення та вивезення про-
мислових товарів і сільськогосподарської продукції, на-

слідком чого є неспроможність одночасного заванта-
ження та низький коефіцієнт використання пробігу
транспортних засобів. Це негативно впливає на їх про-
дуктивність, зумовлює додаткові витрати пального та
коштів.

11. Синхронна взаємодія в межах логістичного
ланцюга "закупівлі матеріально-технічних ресурсів
(пального, кормів, добрив тощо) — виробництво
сільськогосподарської продукції — збут сільськогоспо-
дарської продукції".

12. Частина продукції сільського господарства (на-
приклад, молоко, м'ясо, овочі) швидко псуються, що
зумовлює необхідність первинної переробки (зокрема
охолодження молока) та швидкого транспортування на
підприємства харчової промисловості чи зберігання у
спеціалізованих сховищах (овочі, фрукти, картопля).

13. Особливістю агропродовольчого сектора еко-
номіки є різнорідні за складом галузі і відповідно
підприємства: сільськогосподарські; промислові (хар-
чова промисловість) торговельні (торгівля продоволь-
ством). Ці три типи підприємств відрізняються набором
статистичної інформації, що характеризують ефек-
тивність їх діяльності, структурою ресурсної бази та ін.

14. Необхідність наявності специфічних інновацій-
них ресурсів, зокрема сортоділянок, дослідних полів не
тільки в науково-дослідних установах аграрного про-
філю, а й в інноваційно активних сільськогосподарсь-
ких підприємствах з метою відбору та адаптації до місце-
вих умов інноваційної продукції (наприклад, нових
сортів сільськогосподарських рослин).

Відмінності у виробничо-комерційній та інноваційній
діяльності галузей агропродовольчого сектора здійсню-
ють певний вплив і на їх інноваційну активність. Зокре-

Таблиця 2. Кількість створених високих технологій для галузей агропродовольчого сектора

України, од. (2011 р.)

Джерело: [5, с. 286].

Таблиця 3. Кількість використаних високих технологій за терміном упровадження для галузей

агропродовольчого сектора України, од. (2011 р.)

Джерело: [5, с. 290].
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ма харчова промисловість згідно даних Держслужби
статистики України займає одне з лідируючих місць
(після машинобудування) за кількістю інноваційно ак-
тивних підприємств — 16,1 % загальної кількості
підприємств галузі. Питома вага підприємств галузі, які
в 2011 р. освоювали інноваційні види продукції, склала
7,6 %. У галузі впроваджено 237 нових технологічних
процесів.

Сільське господарство, мисливство, лісове госпо-
дарство (як вид економічної діяльності) поступаються
харчовій промисловості за кількістю створених і вико-
ристовуваних високих технологій (табл. 1).

Статистичні органи України наводять дані щодо
інноваційної діяльності за видом економічної діяльності,
зокрема "сільське господарство, мисливство, лісове
господарство" і "виробництво харчових продуктів, на-
поїв і тютюнових виробів", але не виділяють сферу
торгівлі продовольством, що не дозволяє здійснювати
аналіз інноваційної активності цієї сфери.

У таблиці 2 наведена кількість створених високих
технологій для агропродовольчого сектора в Україні.

Аналіз таблиці 2 свідчить про те, що харчова про-
мисловість, хоча й випереджає сільське господарство
(разом з мисливства та лісовим господарством) за
кількістю створених високих технологій, але в той же
час відстає за кількістю охоронних документів на ство-
рені технології. Це дозволяє зробити висновок про по-
рівняно високий рівень потенціалу аграрної науки.

Про терміни упровадження високих технологій для га-
лузей агропродовольчого сектора свідчать дані таблиці 3.

Як свідчать дані табл. 3 в сільському господарстві,
мисливстві, лісовому господарстві високі технології ви-
користовуються рідко. Існує багато перешкод для за-
стосування високих технологій у сільськогосподарсь-
кому виробництві (брак коштів — як власних, так і за-

лучених, застаріле обладнання, устаткування, машин-
но-тракторний парк, високий ступінь ризику). Краща си-
туація у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів.

Розподіл раціоналізаторських пропозицій для галу-
зей агропродовольчого сектора України за 2011 р. на-
ведено в табл. 4.

У середньому на кожному підприємству харчової
промисловості використовується по 13,9 раціоналіза-
торських пропозицій. Гірша ситуація з використанням
таких пропозицій у сільському господарстві, мисливстві,
лісовому господарстві (табл. 4).

Розподіл раціоналізаторських пропозицій за галу-
зями агропродовольчого сектора України за 2011 р. на-
ведено в таблиці 5.

Аналіз таблиці 5 підтверджує, що сільське госпо-
дарство, мисливство, лісове господарство мають низь-
кий рівень інноваційного розвитку. Зокрема у 2011 р.
використано тільки 4 винаходи.

Рівень інноваційної діяльності, на наш погляд, знач-
ною мірою залежить від інноваційного потенціалу. Вста-
новлено, що недостатньо вивчені питання методики виз-
начення рівня інноваційного потенціалу агропродоволь-
чого сектора, зокрема, вибору показників (індикаторів)
зазначеного потенціалу.

Нами розроблено методичний підхід для оцінки
інноваційного потенціалу цього сектора, що передба-
чає облік обсягів інноваційних ресурсів, а також мож-
ливості фактичного освоєння інноваційного потенціалу
в галузях сектора. Зазначений підхід базується на пе-
редумові, що величина інноваційного потенціалу галу-
зей агропродовольчого сектора характеризується на-
явністю інноваційних ресурсів, внаслідок використан-
ня яких може бути отримано певну кількість відповід-
ної продукції на інноваційній основі.

Таблиця 5. Розподіл раціоналізаторських пропозицій за галузями агропродовольчого

сектора України (2011 р.)

Вид економічної діяльності 
Кількість використаних 

з них створених за рахунок коштів 
державного бюджету 

винаходів 
корисних 
моделей 

промислових 
знаків 

винаходів 
корисних 
моделей 

промислових 
знаків 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

4 - - - - - 

Виробництво 
харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 

80 32 28 - - - 

 
Джерело: [5, с. 295].

Таблиця 4. Розподіл раціоналізаторських пропозицій за галузями агропродовольчого

сектора України (2011 р.)

Джерело: [5, с. 293].

Види економічної 
діяльності 

Кількість 
підприємств, у 
яких використані 
раціоналізаторськ

і пропозиції, од. 

Кількість 
використаних 

раціоналізаторсь-
ких пропозиції, од. 

Чисельність авторів 
раціоналізаторських 
пропозицій, осіб 

Усього 
у т.ч. 

чоловіки жінки 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

6 13 28 27 1 

Виробництво 
харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів 

8 111 141 109 10 



Інвестиції: практика та досвід № 3/201440

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Інноваційний потенціал певної галузі агропродо-
вольчого сектора (ІП

ГАПС
), на наш погляд, може бути ви-

значений за формулою (1):

ІПг АПС = і

n

і
і ППІР ×∑

=1

(1),

де ІРі — обсяг і-го виду інноваційного ресурсу;
і — вид інноваційного ресурсу;
n — кількість видів інноваційних ресурсів;
ПП

і
 — виробництво продукції (у вартісному обчис-

ленні) з розрахунку на одиницю і-го виду інноваційного
ресурсу.

Слід зазначити, що конкретні значення інновацій-
ного потенціалу згідно з формулою (1), які надалі мог-
ли б стати основою для формування нормативних зна-
чень ПП

і
, можуть бути отримані з використанням еко-

номіко-математичних методів.
Рівень інноваційного потенціалу агропродовольчо-

го сектора в цілому (ІП
АПС

), на наш погляд, характери-
зується залежністю (2):

ІПАПС = К1 × ІПсг + К2 × ІПхп + К3 × ІПстп (2),
де ІП

сг
, ІП

хп
, ІП

стп
 — інноваційний потенціал відповід-

но сільського господарства, харчової промисловості,
сфери торгівлі продовольством;

К
1
, К

2
, К

3
 — коефіцієнти фактичного освоєння інно-

ваційного потенціалу відповідно сільського господар-
ства, харчової промисловості, сфери торгівлі продо-
вольством.

Коефіцієнти К
1
, К

2
, К

3
 знаходяться в межах 0 ≤ К ≤ 1 

і характеризують можливість відповідної галузі агро-
продовольчого сектора використовувати інноваційні
ресурси.

Значення цих коефіцієнтів, на нашу думку, можуть
бути визначені за допомогою методу експертних оцінок.
При цьому доцільно використовувати наступну шкалу,
розроблену нами:

— дуже високий рівень використання інноваційних
ресурсів — 0,9—1,0;

— високий рівень використання інноваційних ре-
сурсів — 0,7—0,8;

— середній рівень використання інноваційних ре-
сурсів — 0,5—0,6;

— низький рівень використання інноваційних ре-
сурсів — 0,3—0,4;

— дуже низький рівень використання інноваційних
ресурсів — 0,1—0,2.

ВИСНОВКИ
Отже можна зробити такі висновки:
— інноваційній діяльності агропродовольчого сек-

тора притаманні низка характеристик, зумовлених спе-
цифікою відповідних галузей сектора. Встановлено, що
рівень інноваційної діяльності харчової промисловості
вищий, ніж сільського господарства;

— інноваційний потенціал агропродовольчого сек-
тора характеризується сукупністю інноваційних ресурсів,
що забезпечують інноваційний розвиток таких складо-
вих сектору, як сільське господарство, харчова промис-
ловість, сфера торгівлі продовольчими товарами;

— існуючі методики не дозволяють точно визнача-
ти рівень інноваційного потенціалу агропродовольчого

сектора. Запропоновані авторські підходи до його ви-
значення грунтуються на обліку обсягів інноваційних
ресурсів та рівні фактичного освоєння інноваційного
потенціалу галузей сектора шляхом застосування мето-
ду експертних оцінок.
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