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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах загострення суспільно'політичної та со'

ціально'економічної ситуації в Україні на тлі глобаль'

ної нестабільності експерти дедалі більше уваги при'

діляють аграрно'промисловому сектору (АПК) України,

що є не просто одним з найважливіших і найперспек'

тивніших у найближчій перспективі видів економічної

діяльності національної економіки, але й детермінантом

продовольчої безпеки держави, рівня та якості життя

населення. Підприємства аграрно'промислового комп'

лексу вирішують стратегічне завдання забезпечення

продовольчої безпеки країни, тому проблема підвищен'

ня ефективності їх роботи на засадах активізації інвес'

тиційно'інноваційної діяльності є одним із пріоритетних

напрямів розвитку вітчизняної економіки.

Інноваційна діяльність сільськогосподарських

підприємств, спрямована на розробку і впровадження

ефективних інноваційних технологій, є ключовою детер'
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мінантою формування конкурентоспроможності аграр'

ного сектору. При цьому першочерговим завданням стає

побудова ефективних механізмів стимулювання й роз'

витку інноваційних процесів у галузі, які орієнтовані на

комерціалізацію результатів наукових та прикладних

рішень і розробок в аграрній сфері й одержання макси'

мальних економічних ефектів від впровадження інно'

ваційних технологій в АПК. Отже, зростає актуальність

і значимість досліджень, присвячених вивченню інстру'

ментів стимулювання інноваційної діяльності в аграрній

сфері, у тому числі і за рахунок державної підтримки та

фінансування аграрних інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню особливостей перебігу інноваційних про'

цесів в аграрній сфері, інструментарію їх стимулюван'

ня та головних бар'єрів на цьому шляху присвячено низ'
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ку робіт вітчизняних дослідників, серед

яких варто вказати таких авторів, як

Т. Ігнатьєва [1], А. Зоргач [2], Л. Курило

[3], О. Янковська [4] та ін. У своїх дослід'

женнях І. Вініченко зосереджує увагу на

особливостях інвестиційної діяльності аг'

рарних підприємств [5], П. Канівський

вивчає питання підвищення ефективності

аграрного виробництва [6], О. Клокар ок'

реслює особливості формування механі'

зму ефективного відтворення ресурсного

потенціалу аграрного сектору економіки

[7], Т. Стукач висвітлює стан аграрного

сектору України на тлі особливостей світо'

господарського процесу [8], Е. Шкарупа роз'

глядає розвиток фінансово'кредитної

інфраструктури малого агробізнесу [9] тощо. Комплек'

сний аналіз сучасного стану і тенденцій аграрного ви'

робництва в Україні здійснено колективом дослідників

НІСД під керівництвом Я. Жаліла [10]. Але ситуація в

агропромисловому виробництві країни змінюється

стрімкими темпами. Тому аналіз особливостей реалі'

зації інноваційної діяльності на агропромислових

підприємствах має здійснюватися постійно, що сприя'

тиме виробленню ефективних своєчасних рекомендацій

щодо її активізації.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є проведення аналізу стану іннова'

ційної діяльності та виявлення тенденцій перебігу інно'

ваційних процесів на підприємствах аграрно'промисло'

вого комплексу України, а також розроблення рекомен'

дацій щодо їх активізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційний процес в АПК є комплексним, керова'

ним процесом, спрямованим на створення, впроваджен'

ня і використання принципово нової або модифікова'

ної аграрної технології, що задовольняє конкретні по'

треби аграрних утворень і забезпечує останнім еконо'

мічний, технічний або соціальний ефект. Інноваційну

діяльність господарств можна аналізувати, дослідивши

динаміку обсягів продукції сільського господарства за

останні роки (рис. 1).

Як видно із даних рисунка, за період із 2010 по

2017 рік кількість продукції рослинництва і тваринницт'

ва суттєво не змінилася. З однієї сторони, це свідчить

про певну стабільність у галузі, але з іншої — прослідко'

вується відсутність розвитку впровадження інновацій'

них технологій. Так, згідно з індексами сільськогоспо'

дарської продукції (у порівнянні з попереднім роком)

найбільший приріст продукції був у 2011 році — на

120,2% та в 2013 році — на 113,6%. Щодо останніх чо'

тирьох років, то індекси коливаються близько 100%,

що свідчить про зменшення прибутковості підприємств

аграрно'промислового комплексу України.

Найбільш рентабельними у загальному виробництві

продукції сільського господарства у 2017 році були

Вінницька область (частка регіону 8,3%), Дніпропет'

ровська (6,1%), Київська (5,9%), Полтавська (5,8%),

Харківська (5,7%), Хмельницька (5,6%) та Черкаська

(5,3%) області. Найменша частка — у Закарпатської

(1,6%) та Чернівецької (1,8) областей. Нижчим за се'

редній по Україні (2,6%) показник обсягу виробництва

продукції був для Луганської та Івано'Франківської об'

ластей.

Серед областей України у 2017 році виробництво

продукції рослинництва, у порівнянні з 2016 роком, було

вищим у Волинській (108,1%), Донецькій (102,7%),

Житомирській (107,3%), Івано'Франківській (107,8%),

Львівській (106,9), Рівненській (105,8%), Сумській

(100,4), Тернопільській (109,4%), Хмельницькій

(11,6%), Чернівецькій (109,0%) та Чернігівській

(106,3%) областях. Полтавська область ( 79,3%) має

найменший показник виробництва продукції рослинниц'

тва. У 2016 році загальний обсяг продукції рослинницт'

ва становив 185052,1 млн грн, у 2017 році цифра змен'

шилась до 178416,7 млн грн, що становить лише 96,4%

до минулого року. Щодо обсягів продукції тваринницт'

ва, то у 2017 році цей показник має таку ж тенденцію —

99,6%, тобто обсяги лише зменшуються. У відсотково'

му співвідношенні 2016 і 2017 років обсяги виробницт'

ва продукції тваринництва виросли у таких областях:

Вінницька (100,1%), Дніпропетровська (101,3%), До'

нецька (101,1%), Житомирська (100,3%), Закарпатсь'

ка (100,2%), Київська (107,7%), Львівська (103,9%),

Рівненська (101,0%) та Хмельницька (104,3%). Наймен'

ший обсяг при порівнянні відслідковується у Луганській

області (91,1%).

Інноваційний процес може бути розглянутий з різних

позицій та з різним ступенем деталізації. По'перше, його

можна розглядати як паралельно'послідовне здійснен'

ня науково'дослідної, науково'технічної, впроваджуваль'

ної й виробничої діяльності в аграрному секторі. По'дру'

ге, інноваційний процес можна розглядати як етапи жит'

тєвого циклу аграрної технології: від виникнення ідеї до

її розробки і практичного запровадження [4].

Інноваційний розвиток аграрної сфери України слід

розглядати як домінантний напрям нарощування кон'

курентних переваг, оскільки аграрна галузь у світі по'

ступово перетворюється у наукомістку галузь виробниц'

тва, що робить у перспективі конкуренцію із ними вітчиз'

няного виробництва практично неможливо без обран'

ня інноваційної моделі розвитку. На жаль, в останні роки

не прослідковуються позитивні зрушення в інноваційній

діяльності агарних підприємств.

Серед причин, що обумовлюють таку ситуацію, мож'

на назвати: недосконалість нормативно'правової бази,

187526,1
225381,8 216589,8

246109,4 251427,2
239467,3

254640,5 247694,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

продукція сільського господарства

Рис. 1. Обсяг продукції сільського господарства
(у постійних цінах 2010 року; млн грн)

Джерело: складено за даними [12].
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що регулює діяльність в аграрній сфері; орієнтація еко'

номічної політики держави та місцевих органів управ'

ління здебільшого на забезпечення інтересів великих

господарських структур, а не малих та середніх; висо'

кий рівень податків, дефіцит коштів, неефективність

форм бюджетної підтримки й кредитування агропро'

мислових виробників тощо [4; 8].

Існуючі тенденції розвитку аграрного виробництва

в Україні свідчать про нереформованість національно'

го аграрного сектору, відсутність цілеспрямованих за'

ходів державної політики, спрямованих на забезпечен'

ня стабільності власного продовольчого ринку та вико'

ристання потенційних вигод від зростання присутності

України на світових ринках продовольства. Чинниками,

що гальмують розвиток аграрного виробництва в ціло'

му, є: недостатня реалізація природно'кліматичного та

трудового потенціалу в країні; нерозвиненість інфра'

структури заготівлі та збуту сільськогосподарської про'

дукції; низька економічна ефективність використання

сільськогосподарських угідь; збільшення собівартості

як вирощування, так і реалізації сільськогосподарської

продукції; низький рівень матеріально'технічного забез'

печення аграрних підприємств, їх низька капіталоозб'

роєність; зменшення засівів орних земель; високий

рівень процентних ставок за кредитами банків; недо'

статній рівень організаційного та фінансового забезпе'

чення державних закупівель життєво важливих про'

дуктів харчування; відсутність цілісного прозорого рин'

ку сільськогосподарської продукції; парцеляція земель

сільськогосподарського призначення; низький рівень

інвестування сільськогосподарської галузі; не'

відповідність вітчизняної продукції сільського господар'

ства міжнародним стандартам якості та санітарним нор'

мам; високе техногенне та антропогенне навантаження

на грунти, яке посилюється дією природних факторів;

високий рівень освоєння сільськогосподарських угідь;

незавершеність реформування земельних відносин [10].

Для малих агропідприємств проблема посилюється

відсутністю обгрунтованих механізмів розподілу засобів

державної підтримки, у зв'язку із чим переважна части'

на виділених коштів дістається посередникам і великим

господарським і фінансовим структурам; недостатня

орієнтація на розвиток ринкової інтеграції й кооперації

малого й великого сільського підприємництва; практич'

на відсутність ринкової інфраструктури для обслугову'

вання діяльності підприємств і організацій малого під'

приємництва [9].

Визначальною причиною стримування інноваційно'

го розвитку АПК є низький рівень науково'дослідної

діяльності в галузі сільськогосподарських наук, обумов'

лена переважно недостатністю її фінансування. Так, у

2016 році сума внутрішніх витрат на виконання науко'

вих досліджень і розробок у сільськогосподарській га'

лузі становила лише 6,0% від загальної кількості вит'

рат на НДДКР у країні. Варто зауважити, що найбільша

частка таких витрат була використана у Київській,

Харківській та Херсонській областях, найменша — До'

нецька, Волинська, Луганська, Тернопільська та Рів'

ненська області (відсоткова частина менша одиниці)

(рис. 2).

Кризові процеси, які супроводжують функціонуван'

ня національного аграрного сектору, зумовлюють зни'

ження рівня інвестиційної активності сільськогоспо'

дарських товоровиробників, призупинення відтворю'

вального циклу в галузі, втрату можливостей науково'

технічного розвитку, зниження значень основних показ'

ників інноваційної діяльності. Внаслідок зазначених

причин і негативних тенденцій має місце системне тех'

нологічне відставання від розвинутих країн, зниження

конкурентоспроможності аграрного сектору та еконо'

міки країни в цілому [12].

Відставання вітчизняного агропромислового комп'

лексу за показниками інноваційного розвитку від інозем'

них конкурентів зумовлює розрив у показниках ефектив'
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Рис. 2. Розподіл внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень
і розробок у галузі сільськогосподарських наук у 2016 році

Джерело: складено за даними [12].
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ності — врожайності, продуктивності праці, ефективності

використання земельних ресурсів тощо. При цьому од'

нією із найголовніших проблем залишається брак фінан'

сових ресурсів у підприємств, яка загострюється через

обмежене бюджетне фінансування інноваційних процесів

в аграрній галузі. Існують й інші проблеми, які спричиня'

ють негативні зміни в ефективності функціонування аг'

рарного виробництва основних складових та в подаль'

шому призводять до стримування його інноваційного

розвитку. Серед них найбільш істотними можна вважати

такі: низька ефективність аграрного виробництва; недо'

статній рівень державної підтримки; низький рівень ан'

тимонопольного захисту суб'єктів аграрного виробницт'

ва та агровиробників. Ключовими напрямами розвитку

аграрного виробництва мають стати: активізація,

стабільність і послідовність державної аграрної політи'

ки; формування сучасної парадигми фінансової політи'

ки розвитку сільського господарства країни тощо.

ВИСНОВКИ
Щоб забезпечити інноваційний розвиток аграрно'

го сектору України потрібно, перш за все, налагодити

щільний зв'язок між агропромисловим виробництвом та

науковими дослідженнями. Така дія дозволить забез'

печити високу швидкість реагування державних НДІ та

університетів на потреби (запити) бізнесу, що у свою

чергу стимулюватиме розвитку висококваліфікованих

студентів з метою підтримки інновацій на агропромис'

ловому виробництві та дозволить залучити їх до інно'

ваційно'орієнтованих компаній. Варто надати більшої

автономії державним НДІ та розширювати інфраструк'

туру бізнес'інновацій в аграрному секторі.

Особливу увагу доцільно приділити забезпеченню

дієвості інструментарію здійснення інноваційної діяль'

ності на агропромислових підприємствах. Окремим на'

прямом розвитку агропромислових підприємств є орга'

нізація їх взаємодії з інноваційними, так званими, зон'

тичними структурами, до яких належать технологічні та

наукові парки, бізнес'інкубатори, акселератори і ката'

лізатори, інноваційні центри, центри субконтрактації

тощо [10; 13]. Доцільність та принципова необхідність

такої взаємодії є загальновизнаною, проте реальні ме'

ханізми співпраці наразі є слаборозвиненими — зас'

тосовувати розроблені раніше, що спираються переваж'

но на фінансові інструменти, не виявляється можливим

і взагалі вони довели свою неефективність за існуючої

системи інституцій; нові перебувають на етапі розроб'

лення та втілення. Одним з таких нових найбільш перс'

пективних напрямів вважаємо взаємодію промислових

підприємств з інноваційними структурами через спільні

стартап проекти.

Стартап (від англ. start up — запускати) є формою

розвитку малої інноваційної підприємницької діяль'

ності. Зазвичай цим терміном позначають ініціативні

підприємницькі проекти, зорієнтовані на розроблення

нових товарів або послуг, які перебувають на стадії по'

шуку оптимальних бізнес'моделей і потребують капіта'

лізації. Сам по собі стартап є короткостроковим проек'

том, який після опрацювання та налагодження вироб'

ництва потребує реорганізації, одним із найбільш по'

ширених способів якої в зарубіжній практиці стало прид'

бання, інкубування або акселерація проектів корпора'

цією з метою розвитку власної інноваційної діяльності

[14—16].

Інкубування або акселерація (доволі важко, часто

неможливо формально розмежувати ці два види інстру'

ментів) передбачають надання стартаперам у корис'

тування виробничих та посівних площ, обладнання та

устаткування, а також різного роду підтримки щодо до'

ступу до технологій, каналів збуту, вирішення юридич'

них та організаційних питань, а іноді й інвестування.

Через співпрацю зі стратапами підприємства можуть

не лише налагодити трансфер технологій та провідних

управлінських практик, а й відносно легко розширити

ринки збуту та розвинути організаційну культуру. Се'

ред додаткових переваг залучення стартапів для агро'

промислових підприємств можна зазначити: можливість

розширення доступу до високих технологій; запровад'

ження більш досконалої, ринково адаптованої, систе'

ми відбору інновацій; скорочення термінів на запровад'

ження організаційних змін; модифікація системи орга'

нізації та управління операційною діяльністю; запровад'

ження креативної культури, навчання та підвищення

кваліфікації працівників тощо [16].

Співпраця підприємств зі стартапами може застосо'

вуватись на будь'якому етапі їх інноваційного розвит'

ку, проте для надання "поштовху" цей напрям вбачаєть'

ся найбільш ефективним. Стратегічні цілі та перспекти'

ви співпраці зумовлюють вибір моделі монетизації стар'

тапу. Підприємствам, напевно, легше придбати у стар'

таперів їх розробку, але це знизить мотивацію щодо

подальшої співпраці. Монетизація через спільний роз'

поділ прибутку від реалізації розробки навпаки моти'

вуватиме розробників на подальше її вдосконалення.

У будь'якому разі налаштована співпраця підпри'

ємств з інноваційними структурами сприятиме подолан'

ню однієї з найсуттєвіших перешкод інноваційного роз'

витку, що знижує ефективність і спроб активізації інно'

ваційної діяльності, і будь'яких спроб їх зовнішнього

фінансового стимулювання, яку В. Полтерович назвав

"інституційною пасткою інноваційного розвитку" [17].

Наразі стартап проекти являють саме ту проміжну

"інституцію", що дозволить подолати перешкоди між

традиційними та інноваційними видами діяльності і в

перспективі сприятиме формуванню власної системи

інноваційного розвитку підприємств.
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