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ВСТУП
На сучасному етапі функціонування ринкової

економіки в Україні сервісні та аграрні підприєм�
ства потребують ефективного управління. В агро�
сервісному підприємстві прояв його загальних рис
відбувається через особливу, специфічну органі�
зацію, пов'язану з природним середовищем, сезон�
ністю процесу виробництва і структурою вироб�
ничого обслуговування підприємств залежно від
земельних і виробничих відносин, місцеположен�
ням земельних ділянок. Таким чином, проблема
розвитку підприємств аграрного сервісу набуває
особливої актуальності в галузях, що мають ваго�
мий ресурсний потенціал, розвинену інфраструк�
туру, але переживають довготривалу економічну
кризу, зумовлену трансформацією виробничих
відносин. Відтак, питання подальшого розвитку
підприємств аграрного сервісу та їх ефективного
функціонування на інноваційній основі є досить
актуальними і потребують подальших досліджень.

Проблемам функціонування підприємств аг�
рарного сервісу присвячено наукові праці багать�
ох учених. Зокрема, це І. Агеєва, П. Гайдуцький,
А. Заїнчковський, В. Зіновчук, О. Крисальний,
М. Малік, П. Мосіюк, Г. Підлісецький, М. Хорун�
жий та ін. Вони розглядають теоретичні проблеми
функціонування агросервінсих підприємств, ана�
лізують соціально�економічні умови їхнього фун�
кціонування, визначають шляхи їх подальшого
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розвитку. Проте питанням інноваційного розвит�
ку підприємств аграрного сервісу приділено, на
наш погляд, недостатньо уваги, що визначило
предмет дослідження цієї статті.

Метою статті є дослідження особливостей
інноваційного розвитку підприємств аграрного
сервісу та розроблення на цій основі відповідних
пропозицій щодо вдосконалення їхнього функці�
онування.

Реформування агропромислового комплексу
призвело до значного падіння сільськогосподарсь�
кого виробництва, скорочення обсягів промисло�
вого виробництва, руйнування цілісної системи
агропостачання й інженерно�технічного забезпе�
чення. Непродумана приватизація агропостачаль�
них та агротехсервісних підприємств, перепрофі�
лювання їх діяльності призвели до знищення
цілісної системи агротехсервісу. Тільки незначна
частина підприємств зберегло свій профіль діяль�
ності та адаптувалася до ринкових умов господа�
рювання. Майже припинили свою діяльність ре�
монтно�відновлювальні підприємства, згорнулися
науково�дослідні роботи, навчання і підвищення
кваліфікації інженерно�технічних працівників,
ремонтників, механізаторів. У таких умовах ос�
новні функції інженерно�технічного обслугову�
вання перейняли на себе підприємства�виготовлю�
вачі та дилери з продажу вітчизняної і зарубіжної
техніки. На даний час система агротехсервісу не
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має системного комплексного характеру і не за�
безпечує ефективного якісного технічного обслу�
говування сільськогосподарської техніки [7, с.
134].

Основним завданням підприємств аграрного
сервісу є надання сільськогосподарським товаро�
виробникам виробничих послуг для підвищення
ефективності та прибутковості основних видів їх
діяльності. До основних функцій підприємств аг�
рарного сервісу належать: організація вивчення
попиту на різні види товарів і послуг, динаміки
споживчого ринку; реалізація різних видів товарів
і послуг; визначення суспільно прийнятних цін на
товари і послуги; боротьба з монополізмом у сис�
темі ціноутворення на сільськогосподарську про�
дукцію; здійснення логістичних послуг; запобіган�
ня та боротьба з порушеннями паритету цін на то�
вари та послуги. Вказані функції підприємств аг�
рарного сервісу є різноплановими, оскільки, об�
слуговують різні етапи та ланки аграрного вироб�
ництва — від виробництва до реалізації аграрної
продукції.

У процесі ринкових трансформаційних пере�
творень система ресурсного забезпечення та ви�
робничого обслуговування сільськогосподарських
товаровиробників зазнала якісних змін, зумовле�
них переходом від системи централізованого роз�
поділу до функціонування на засадах підприєм�
ництва. Нині підприємства аграрного сервісу є
найсуттєвішим джерелом задоволення потреби
сільськогосподарських товаровиробників у
більшості агросервісних послуг, яка характеризу�
ються як періодична, відносно забезпечена кош�
тами та частково задоволена. Вирішення даного
питання можливе тільки на базі технічного пере�
озброєння агросервісних підприємств і зміцнення
виробничого потенціалу всього агропромислово�
го комплексу [4]. Необхідність технічного переоз�
броєння зумовлюється також тим, що в умовах
ринку і зростання конкуренції перед сільгосп�
виробниками стоїть завдання впровадження нових
технологій і виробництва нових видів продукції.

За останні роки значно погіршився рівень інже�
нерно�технічного забезпечення аграрного вироб�
ництва, значно скоротилися основні виробничі
фонди, а основні технологічні машини аграрного
виробництва — трактори та комбайни — за ста�
ном на 2011 рік відпрацювали свій ресурс на 80—
95%. Аналіз стану інженерно�технічного забезпе�
чення аграрного виробництва показує, що за ос�
танні роки в аграрному виробництві спостерігаєть�
ся істотне скорочення кількості технічних засобів.
Забезпеченість сільськогосподарських підпри�
ємств у 2010 році до рівня 1991 року становила:
тракторами — 36 %, зернозбиральними комбайна�
ми 38%, бурякозбиральними комбайнами 31 %,
кормозбиральними комбайнами 22 % [4; 7].

У попередні роки основною організаційною
формою використання техніки були машинно�
тракторні станції, механізовані загони, які комп�
лектувались тяговими і робочими машинами сто�

совно агротехнічних потреб вирощування
сільськогосподарських культур. Формування рин�
кового середовища в аграрній сфері суттєво впли�
нуло на організацію сервісного обслуговування
техніки. Враховуючи значне скорочення парку
сільськогосподарських машин та порушення прин�
ципів використання техніки й організації агротех�
нічних робіт, необхідно проаналізувати основні
способи машиновикористання, режими роботи
техніки та способи організації роботи машинно�
технологічних станцій, загонів. Поглиблення еко�
номічної кризи, диспаритет цін на сільськогоспо�
дарську та продукцію виробничо�технічного при�
значення та відсутність коштів у сільськогоспо�
дарських товаровиробників призвели до значного
скорочення парку сільськогосподарських машин.
В умовах скорочення парку машин та недостат�
ності коштів аграрні підприємства змушені
здійснювати пошук нових форм машиновикорис�
тання.

В Україні на початку 1991 року функціонува�
ло понад 340 машинно�тракторних станцій та по�
над 640 механізованих загонів. У результаті рефор�
мування аграрного сектора та прорахунків у його
здійсненні відбулось значне зменшення парку
сільськогосподарських машин, що призвело до
руйнування матеріально�технічного забезпечення
господарств і системи технічного обслуговування
технічних засобів. У 2010 році зареєстровано 68
ремонтно�технічних підприємств, що спеціалі�
зується на ремонті зернозбиральних комбайнів,
137 підприємств виконують ремонти тракторів, 176
ремонтних майстерень з ремонту бурякозбираль�
них, кормозбиральних машин та іншої техніки [5,
с. 268]. Технічні центри, машинно�технологічні
станції і механізовані загони в кількісному та які�
сному складі досить різноманітні по окремих рег�
іонах, найбільше їх у Запорізькій, Дніпропет�
ровській, Київській, Хмельницькій областях, а най�
менше — в Житомирській, Закарпатській, Черні�
вецькій областях. На даний час в окремих облас�
тях функціонує 3—5, а в деяких по 1—2 технічних
центрів з комплексного капітального ремонту та
сервісного обслуговування сільськогосподарської
техніки [1; 6].

Основним напрямом системного оновлення
матеріально�ресурсного потенціалу аграрного
сектора економіки, його технічного переоснащен�
ня є інтенсифікація сільськогосподарського ви�
робництва та сервісних послуг на основі розвитку
інноваційної діяльності.

Для підвищення інноваційної активності агро�
сервісних підприємств необхідним є: створення
умов для зростання ринкового попиту на інновації
в сільськогосподарському виробництві; сприяння
розвитку конкурентного середовища, заохочення
капіталовкладення в інновації; надання пріоритет�
ної підтримки розвитку аграрної науки й освіти;
забезпечення захисту інтелектуальної власності та
підвищення якості робочої сили тощо [2, с. 187].

Досвід стимулювання інноваційної діяльності
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в аграрному секторі свідчить, що значення інно�
ваційної складової в розвитку економіки інозем�
них держав постійно посилюється, а активізацію
інноваційної діяльності вони всебічно підтриму�
ють. Державна підтримка інноваційної діяльності
в розвинутих країнах світу здійснюється через си�
стему економічних механізмів, зокрема податко�
вого та патентного регулювання. До основних еле�
ментів державної податкової підтримки інновац�
ійної діяльності в зарубіжних країнах належить:

— відстрочення податкових платежів у разі
виникнення додаткових витрат на інноваційні цілі;

— зменшення податку на суму приросту вит�
рат на інноваційні цілі;

— звільнення від оподаткування прибутку, от�
риманого від реалізації інноваційних проектів про�
тягом декількох років;

— пільгове оподаткування дивідендів, отрима�
них за акціями фірм, які здійснюють інноваційну
діяльність;

— зниження ставок податку на прибуток з ме�
тою спрямування резервних коштів на замовленні
державою та спільні науково�дослідні й дослідно�
конструкторські розробки;

— надання пільг за проектами, що виконують�
ся за пріоритетними програмами;

— зменшення прибутку, що підлягає оподат�
куванню, на суму вартості приладів й устаткуван�
ня, переданих вищим навчальним закладам, НДІ
та іншим інноваційним організаціям;

— вирахування з прибутку до оподаткування
внесків до благодійних фондів, діяльність яких
пов'язана з фінансуванням інновацій;

— зарахування частини податку з прибутку
інноваційної організації на спеціальні рахунки з
подальшим використанням на інноваційні цілі.

У розробці та впровадженні інноваційної мо�
делі розвитку в перспективі важливу роль буде
відігравати науково�методичне забезпечення
сільськогосподарських підприємств, яке
здійснюється через науково�дослідні установи,
вузи, служби науково�технічної інформації, кон�
сультаційні центри й організації, а також інші ус�
танови всіх форм власності та відомчої підпоряд�
кованості [8, с. 60].

У результаті дослідження визначено, що від�
носно мала частка обслуговуваного ринку агро�
сервісних послуг дозволяє характеризувати цей
ринок як такий, що має перспективи до зростання
і свідчить про значні потенційні можливості роз�
ширення пропозиції агросервісних послуг, що, в
свою чергу, вимагає відповідних інноваційних
рішень від виробників цих послуг. Тобто, незва�
жаючи на нинішній руйнівний стан аграрного сек�
тора економіки, має забезпечуватися поступаль�
ний інноваційний розвиток. Вітчизняний аграрний
сектор визначається як один зі стрижневих у сис�
темі інноваційної діяльності, а сама діяльність має
спрямовуватися на зміцнення його конкурентос�
проможності на внутрішньому і зовнішньому рин�
ках та досягнення сталого розвитку.

ВИСНОВКИ
Інноваційна діяльність є важливою складо�

вою системи заходів щодо прискорення розвит�
ку підприємств аграрного сервісу, підвищення
його конкурентоспроможності й ефективності.
Економічні відносини між наукою та виробниц�
твом недостатньо налагоджені, повільно впро�
ваджуються у виробництво наукові розробки.
Оновлення сільськогосподарського виробниц�
тва новими сортами, технікою, технологіями
стримує також низька платоспроможність
сільськогосподарських товаровиробників і не�
достатня інформованість їх щодо новітніх до�
сягнень вітчизняної сільськогосподарської на�
уки.

Інноваційний шлях розвитку підприємств аг�
рарного сервісу є оптимальним для нашої держа�
ви на найближчу перспективу. Тому розвиток
підприємництва в сфері аграрного сервісу на інно�
ваційній основі є якісно новою формою інтеграції
науки, виробництва і послуг, суть якої полягає в
освоєнні, впровадженні та реалізації підприєм�
ницькими структурами різноманітних нововве�
день, розроблених за участю науково�дослідних
інституцій.
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