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ВСТУП
Інноваційна діяльність є важливою скла�

довою підвищення ефективності розвитку
сільськогосподарських підприємств. Її ре�
зультативність залежить від професійного
рівня наукових кадрів та спеціалістів аграр�
ного виробництва. Незважаючи на великий
інноваційний потенціал аграрної науки, вико�
ристовується він недостатньою мірою і що�
року втрачається. Сучасні проблеми функці�
онування аграрних підприємств зумовлені
економічною дискримінацією, відсутністю
необхідних превенцій та державних заходів
стосовно подолання наслідків економічної
кризи. Інноваційна політика має забезпечу�
вати сталий розвиток господарюючих су�
б'єктів на основі організації та управління
інноваційною діяльністю аграрних підпри�
ємств.
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Розглянута економічна суть інновацій та інноваційної діяльності різними науковцями. Уточ�
нено поняття "інновація" та проблеми інновацій у сільському господарстві. Проаналізовано вплив
інноваційної діяльності на встановлення інноваційної моделі розвитку економіки. Визначено про�
блеми інноваційного розвитку та фактори, що стримують його. Досліджено сучасний стан іннова�
ційного процесу підприємств.
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Починаючи з середини XX ст., інноваційна
складова економіки дає змогу не тільки приско�
рити національний розвиток, а й підвищити
рівень життя населення. У зв'язку із цим вини�
кає необхідність безпосереднього розвитку
інноваційної, високотехнологічної складової
економіки та інтенсивної розробки програм
сприяння інноваційній діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути економічну суть

інновацій та інноваційної діяльності, проана�
лізувати сучасний стан та проблеми розвитку
інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Успішне функціонування підприємств і до�

сягнення стратегічних переваг в умовах конку�



44
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2012

ренції значною мірою залежить від результа�
тивності їхньої інноваційної діяльності, яка, в
свою чергу, визначається наявністю необхідних
внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування
інновацій, можливістю їхньої швидкої мобілі�
зації, зацікавленістю інвестора в підтримці
інноваційного розвитку, об'єктивна необхід�
ність якого визначає актуальність проведено�
го дослідження.

В економічній літературі термін "інновація"
інтерпретується як перетворення потенційно�
го науково�технічного прогресу в реальний,
який втілюється в нових продуктах і техноло�
гіях. Інноваційний продукт характеризується
вищим технологічним рівнем, новими спожив�
чими якостями товару або послуги порівняно
з попереднім продуктом [1; 2].

У літературних джерелах є чимало визна�
чень інновацій. Наприклад, за змістом чи внут�
рішньою структурою розрізняють інновації
технічні, економічні, організаційні, управлін�
ські та ін. Виокремлюють такі ознаки, як масш�
таб інновацій (глобальні та локальні); парамет�
ри життєвого циклу; закономірності процесу
впровадження. Вчені по�різному трактують це
поняття залежно від предмета та об'єкта свого
дослідження. Наприклад, Б. Твісс визначає
інновацію як процес, у якому винахід або ідея
набувають економічного змісту. Ф. Ніксон вва�
жає, що інновація — це сукупність технічних,
виробничих і комерційних заходів, що спричи�
нюють появу на ринку нових товарів, поліпше�
них промислових процесів та устаткування [1;
2].

Відповідно до міжнародних стандартів,
інновація визначається як кінцевий результат
інноваційної діяльності, який дістав втілен�
ня у вигляді нового або удосконаленого про�
дукту, впровадженого на ринку, нового або
удосконаленого технологічного процесу, що
знайшов використання у практичній діяль�
ності. Щодо змісту цього поняття у фахівців
існують два підходи: широкий і вузький. Кла�
сичним широким підходом вважають викла�
дене австрійським економістом І. Шумпете�
ром ще у 1913 р. у праці "Теорія економічно�
го розвитку" розуміння цього процесу як та�
кого, що складається з п'яти основних варі�
антів:

— введення нового товару (товару, з яким
не знайомий споживач, або товару нового
виду);

— впровадження нового методу вироб�
ництва продукції (методу, який раніше не
використовувався у цій галузі промисло�
вості);

— відкриття нового ринку, на якому цю га�
лузь промисловості цієї країни не було пред�
ставлено;

— завоювання нового джерела сировини та
напівфабрикатів;

— впровадження нової організаційної
структури в будь�якій галузі.

Схожої точки зору дотримується й Ла Гєр�
ре, який визначає інновацію як будь�яку зміну
у внутрішній структурі господарського орга�
нізму.

Однак, більшість економістів стоять на по�
зиціях вузького підходу. Вони обмежують га�
лузь інновації науково�технічними, техноло�
гічними питаннями. При цьому, згідно з од�
нією точкою зору, інновація — це процес зас�
тосування нових технологій, виробів, згідно з
іншою, — результат у вигляді нових методів,
продукції, технологічних процесів. Так,
угорський економіст Б. Санто визначив інно�
вацію як суспільно�технологічний та економ�
ічний процес, який завдяки практичному ви�
користанню ідей та винаходів сприяє створен�
ню кращих за своїми характеристиками ви�
робів і технологій. Приблизно так трактуєть�
ся це поняття і в більшості сучасних словників
та довідників, наприклад: "Інновація — це про�
цес, у ході якого винахід чи відкриття дово�
диться до стадії практичного застосування і
починає давати економічний ефект, новий по�
штовх науково�технічних знань, що забезпе�
чують ринковий успіх" або: "Інновація — це
процес, спрямований на створення, виробниц�
тво, розвиток та якісне удосконалення нових
видів виробів, технологій, організаційних
форм". П. Лемерль характеризує інновацію як
"новий продукт або послугу, спосіб їх вироб�
ництва, нововведення в організаційній, фінан�
совій, науково�дослідній та інших сферах,
будь�яке удосконалення, що забезпечує еко�
номію витрат або створює умови для такої
економії". На близькій позиції щодо визначен�
ня цього поняття стоять автори словника рин�
кової економіки. На їхню думку, інновації ха�
рактеризуються, насамперед, ефективністю
вкладених коштів, розвитком винахідництва та
раціоналізаторства [3].

Термін "інновація" почав застосовуватись
у вітчизняній літературі пізніше, ніж за кор�
доном. Його зміст розкривають, зокрема,
словники. У виданнях до 1990 р. терміна "інно�
вація" ще немає. Водночас за кордоном це по�
няття виникло на початку XX ст. і дістало по�
дальшого розвитку та аналізу у 30�ті роки.
Найінтенсивніше проблема інновацій та їх оц�
інки почала розвиватися у 60�ті роки XX ст. у
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зв'язку з різким зростанням масштабу та
складності виконуваних НДР та ДКР, особли�
во в авіакосмічній, атомній та радіоелект�
ронній промисловості, з розвитком біотехно�
логій.

При централізованому управлінні економі�
кою для позначення відповідних процесів час�
то застосовувались поняття "впровадження
досягнень науки та техніки", "управління нау�
ково�технічним прогресом" тощо.

Найприйнятнішим для прикладного ви�
користання є вужчий підхід до визначення
інновацій, який враховує науково�технічний
та економічний аспекти. Це пояснюється
визначальною роллю науково�технічних
проблем у вирішенні соціально�економічних,
господарських завдань як на підприємствах,
так і в народному господарстві в цілому.
Найважливішим фактором на сучасному
етапі є швидке та масштабне отримання еко�
номічних результатів при виконанні іннова�
ційних проектів. Крім того, зазначене коло
проблем глибше досліджено порівняно з
організаційними та соціальними аспектами
інновацій. Творці інновації керуються таки�
ми критеріями, як життєвий цикл та еконо�
мічна ефективність виробу. Їх стратегія
спрямована на отримання переваг перед кон�
курентами шляхом створення нововведення,
яке стане унікальним у певній галузі. Тож
невід'ємною властивістю інновації є науко�
во�технічна новизна та практичне застосу�
вання у виробництві. Можливість комерцій�
ної реалізації задуму виступає як потенцій�
на властивість, для досягнення якої потрібні
певні зусилля. В умовах ринкової економіки
основною складовою інноваційної діяль�
ності, як вже зазначено, є нововведення,
новизна та інвестиції.

Проміжок часу, починаючи від появи ідеї
до закінчення періоду використання ново�
введення, має назву життєвого циклу інно�
вації. Життєвий цикл інновації у послідов�
ності проведення робіт становить інновацій�
ний процес. На практиці часто розглядаєть�
ся поняття "життєвий цикл виробу". У віт�
чизняній літературі він, як правило, містить
такі етапи:

1) передвиробничий (етап НДР та ДКР);
2) виробництво;
3) експлуатація.
Окремі автори вирізняють інші стадії:
1) планування (складання плану реалізації

інновації);
2) визначення та досягнення умов, необхід�

них для успішної реалізації різноманітних фаз

інвестиційного циклу, постановка завдань пе�
ред співробітниками, постачальниками, струк�
турними підрозділами та організація їхньої
роботи;

3) виконання (здійснення досліджень та
розробок, реалізація нововведень);

4) керівництво (контроль і аналіз, коригу�
вання планів і дій, оцінка ефективності ново�
введень).

У міжнародному стандарті з управління
якістю ISO�9004 викладається докладніша
розбивка життєвого циклу продукції на ок�
ремі етапи:

— маркетинг, пошуки та дослідження рин�
ку;

— проектування та розробка технічних ви�
мог, розробка продукції;

— матеріально�технічне постачання;
— підготовка та розробка виробничих про�

цесів;
— виробництво;
— контроль, проведення випробувань та

досліджень;
— пакування, зберігання;
— реалізація та розподіл продукції;
— монтаж та експлуатація;
— технічна допомога, обслуговування,

сервіс;
— утилізація після використання.
На ринку нововведень продукт є результа�

том наукової роботи. Розрізняють науково�
дослідні та дослідно�конструкторські (експе�
риментальні) роботи. Ринок нововведень ство�
рюють розробки науково�дослідних, проектно�
конструкторських інститутів, бюро та лабора�
торій, промислових підприємств вищих, на�
вчальних закладів, окремих винахідників та
раціоналізаторів.

Існує багато варіантів класифікації інно�
ваційних процесів, розроблених вітчизняними
та зарубіжними авторами. При цьому як най�
важливіші ознаки найчастіше розглядаються
ступінь новизни, сфера застосування, харак�
тер використання, призначення та ін. Крім
того, фахівці навіть за однією ознакою виріз�
няють різноманітні типи інновацій. Так, за
сферою застосування розрізняють еко�
номічні, організаційні, технологічні, товарні і
суспільні інновації, технічні та соціальні. За�
лежно від глибини змін деякі автори поділя�
ють інновації на радикальні (базові), поліпшу�
ючі, модифікаційні (окремі). З урахуванням
сфер діяльності інновації можуть бути техно�
логічними, виробничими, економічними, тор�
говельними, соціальними, організаційними
тощо.
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За причинами виникнення інновації поділя�
ють на реактивні та стратегічні. Реактивні — це
інновації, які забезпечують виживання фірми
в умовах конкуренції. Вони з'являються як ре�
акція на нові перетворення з боку конкурентів,
щоб завдяки їм фірма могла продовжувати
існування на ринку. Стратегічні інновації — це
нововведення, впровадження яких має випе�
реджувальний характер з метою отримання
конкурентних переваг у перспективі.

За характером потреб, які задовольняють�
ся, інновації можуть бути зорієнтовані на існу�
ючі потреби або на формування нових. Участь
суб'єктів на ринку нововведень проявляється
через:

— проведення власних НДР та ДКР;
— замовлень на проведення НДР та ДКР в

інших організаціях;
— проведення спільно з іншими організаці�

ями НДР та ДКР;
— придбання патенту, ліцензії, ноу�хау на

право виробництва виробів;
— купівлю готового виробу, програмного

забезпечення тощо;
— створення спільних підприємств з випус�

ку нової продукції із залученням іноземних
технологій, ноу�хау та ін.;

— придбання результатів інтелектуальної
діяльності тощо.

Важливим фактором є обсяг інвестицій, що
має вирішальне значення на ринку капіталу в
інноваційному процесі. На практиці фінансове
забезпечення інновацій може здійснюватись за
рахунок кількох джерел: бюджетних асигну�
вань, банківського, приватного, оборотного
капіталу фірми тощо. При цьому в інноваційній
сфері вирішальну роль відіграють довгостро�
кові та середньострокові інвестиції, оскільки
інноваційний процес є досить тривалим. Роз�
глянувши складові інноваційної сфери, можна
сформулювати основні поняття, пов'язані з
нею. Вважатимемо, що інноваційна сфера являє
собою систему взаємодії виробників іннова�
ційної продукції, інвесторів та споживачів.

Загальновідомо, що перехід від однієї якості
до другої потребує витрат ресурсів (енергії,
часу, фінансів тощо). Процес перекладу ново�
введення (іновації) у нововведення (іновації)
також потребує витрат різноманітних ресурсів,
головними з який є інвестиції і час. В умовах
ринку як система економічних відношень ку�
півлі�продажу товарів, у рамках якої форму�
ються попит, пропозиція і ціна, головними ком�
понентами іноваційної діяльності виступають
нововведення, інвестиції і нововведення. Ново�
введення формують ринок нововведень (но�

вацій), інвестиції — ринок капіталу (інвести�
цій), нововведення (іновации) — ринок чистої
конкуренції нововведень. Ці три головних ком�
поненти й утворять сферу інноваційної діяль�
ності.

Під іноваціями в широкому змісті розумі�
ється прибуткове використання нововведень у
вигляді нових технологій, видів продукції і по�
слуг, організаційно�технічних і соціально�еко�
номічних рішень виробничого, фінансового, ко�
мерційного, адміністративного або іншого ха�
рактеру. Період часу від зародження ідеї, ство�
рення і поширення нововведення і до його ви�
користання прийнято називати життєвим цик�
лом іновації. З урахуванням послідовності про�
ведення робіт життєвий цикл іновації розгля�
дається як інноваційний процес.

Терміни "іновація" і "інноваційний процес"
близькі, але не однозначні. Інноваційний про�
цес пов'язаний зі створенням, освоєнням і по�
ширенням іновацій. Творці іновації (новатори)
керуються такими критеріями, як життєвий
цикл виробу й економічної ефективності [1; 2].
Їхня стратегія спрямована на те, щоб перевер�
шити конкурентів, створивши нововведення,
що буде визнано унікальним у певній сфері. На�
уково�технічні розробки і нововведення висту�
пають як проміжний результат науково�вироб�
ничого циклу і в міру практичного застосуван�
ня перетворюються в науково�технічні іновації
— кінцевий результат. Науково�технічні роз�
робки і винаходи є додатком нового знання з
метою його практичного застосування, а нау�
ково�технічні іновації (НТІ) — це матеріаліза�
ція нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і
науково�технічних розробок у процесі вироб�
ництва з метою їхньої комерційної реалізації
для задоволення визначених запитів спожи�
вачів. Неодмінними властивостями іновації є
науково�технічна новизна і виробнича при�
датність. Отже, науково�технічні іновації по�
винні: мати новизну, задовольняти ринковий
попит, приносити прибуток виробнику.

Поширення нововведень, як і їхнє створен�
ня, є складовою частиною інноваційного про�
цесу [4].

Розрізняють три логічні форми інновац�
ійного процесу: простий внутрішньоорганіза�
ційний (натуральний), простий міжорганіза�
ційний (товарний) і розширений. Внутрішнь�
оорганізаційний інноваційний процес при�
пускає створення і використання нововведен�
ня усередині однієї і тієї ж організації, ново�
введення в цьому випадку не приймає безпо�
середньо товарної форми. При простому
інноваційному процесі нововведення висту�
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пає як предмет купівлі�продажу. Така фор�
ма інноваційного процесу означає відділен�
ня функції творця і виробника нововведення
від функції його споживача. Розширений
інноваційний процес виявляється в створенні
нових виробників нововведення, у порушенні
монополії виробника�піонера, що сприяє че�
рез взаємну конкуренцію удосконалюванню
споживчих властивостей товару, що випус�
кається. У умовах товарного інноваційного
процесу діють як мінімум два суб'єкти госпо�
дарювання: виробник (творець) і споживач
(користувач) нововведення. Якщо нововве�
дення — технологічний процес, його вироб�
ник і споживач можуть сполучатися в одно�
му суб'єкті господарювання.

З простого інноваційний процес перехо�
дить у товарний за дві фази: 1) створення но�
вовведення і його поширення; 2) дифузія но�
вовведення. Перша фаза — це послідовні ета�
пи наукових досліджень, дослідно�конструк�
торських робіт, організація дослідного вироб�
ництва і збуту, організація комерційного ви�
робництва. На першій фазі ще не реалізується
корисний ефект нововведення, а тільки ство�
рюються передумови такої реалізації. На
другій фазі суспільно�корисний ефект пере�
розподіляється між виробниками нововведен�
ня (ВН), а також між виробниками і спожива�
чами.

Інноваційна діяльність у сільському госпо�
дарстві має певні особливості, пов'язані із його
специфікою, а саме: наявністю живих орга�
нізмів, сезонністю та підвищеними ризиками
тощо. Із впровадженням новацій у галузь види
продукції, як правило, не змінюються, тільки
набувають покращених властивостей (наприк�
лад, вища врожайність буряків). Інноваційну
діяльність у сільському господарстві запропо�
новано розглядати на чотирьох етапах: розроб�
ка новацій, їх апробація та перевірка, відтво�
рення новацій, а також впровадження їх у ви�
робництво.

Основним продуцентом новацій для сіль�
ського господарства нині є мережа науково�
дослідних інститутів УААН та Міністерства
аграрної політики України. Найбільш пошире�
ними новаціями є: нові сорти та гібриди рос�
лин і породи тварин, штами мікроорганізмів,
марки і модифікації сільськогосподарської
техніки, технології, хімічні та біологічні пре�
парати (вакцини), економічні розробки (доку�
ментально оформлені методики, різні реко�
мендації тощо). Апробацію та перевірку отри�
маних зразків здійснюють наукові установи,
спеціальні державні установи й організації.

Відтворення новацій у сільському госпо�
дарстві здійснюють насінницькі господарства
(вирощування елітного та репродукційного
насіння нових сортів і гібридів сільськогоспо�
дарських культур); племінні заводи (розведен�
ня чистих порідних ліній тварин); машино�
будівні підпри�ємства (серійний випуск нової
техніки); біологічні фабрики (випуск вакцин)
тощо. Впровадження розробок у виробницт�
во, або перетворення новацій в інновації,
здійснюється за ініціативою суб'єктів підприє�
мницької діяльності з метою досягнення ко�
мерційних вигод.

Інноваційний процес у наукових працях
розглядається як послідовне виконання взає�
мопов'язаних науково�дослідних, дослідно�
конструкторських, проектно�технологічних
та експериментальних робіт, а також вироб�
ництво або виготовлення нової продукції,
технологічних процесів і способів організації
виробництва, праці та управління, тобто з
появою ідеї та її закінченням комерційною
реалізацією. Вважається, що в сучасних умо�
вах інноваційну діяльність у сільському гос�
подарстві доцільно розглядати як процес уп�
равління складними природно�економічними
системами та освоєння нових технічних,
хімічних і біологічних засобів, технологічних
процесів. При цьому кожне нововведення по�
винне проходити оцінку в єдиній системі ве�
дення сільського господарства, у конкретних
агрокліматичних та організаційно�економіч�
них умовах. Виходячи з цього, для виявлення
сутності й особливостей інноваційної діяль�
ності в сільськогосподарському виробництві
необхідно розглянути сутність, особливості
формування і розвитку систем ведення зем�
леробства, галузей рослинництва і тварин�
ництва.

Освоєння інновацій у сільському госпо�
дарстві необхідно розглядати як особливу
сферу діяльності, пов'язану з управлінням і
організацією виробництва в поєднанні з ви�
робничими і технологічними способами ве�
дення господарства. При цьому не можна
применшувати дію принципів ведення галу�
зей рослинництва, тваринництва, формуван�
ня виробничої і соціальної інфраструктури,
тобто доцільно розглядати інноваційний
процес з позицій системного підходу, у вив�
ченні чинників,  що впливають на ефек�
тивність виробництва сільськогосподарської
продукції.

Необхідно відзначити, що в сільському
господарстві нововведення може не реалізу�
ватися або мати негативні наслідки через
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вплив фактора, що має мінімальний вплив на
виробничий процес. Наприклад, вирощуван�
ня інтенсивних культур на ріллі з грунтами
низького рівня родючості (мінімальний фак�
тор) є неефективним способом ведення гос�
подарства. Освоєння ж інновації в технолог�
іях, спрямованих на підвищення рівня родю�
чості грунтів, поряд з іншими взаємозалеж�
ними факторами дозволяє підвищувати ефек�
тивність сільськогосподарського виробницт�
ва за рахунок інтенсифікації. Мінімальними
факторами є вологозабезпеченість, еродова�
ності земель, інші агрокліматичні, а також
природні фактори. Як мінімальний фактор
можуть виступати низька кваліфікація
кадрів, слабка керованість виробничим та
інноваційним процесами.

У науковій літературі та дослідженнях
вчених розкрито особливості дії специфічних
законів природного, технічного, організацій�
ного та економічного характеру на сільсько�
господарське виробництво. У сучасних умо�
вах у загальну систему ведення сільського
господарства включаються фінансово�еко�
номічні та податкові чинники, а також фак�
тори впливу аг�рарних ринків на структуру і
ефективність сільськогосподарського вироб�
ництва.

Узагальнення теоретичних положень та
практичного досвіду дозволяє відзначити, що
ігнорування системного підходу до освоєння
інновацій у сільському господарстві з позицій,
притаманних технічним і суто промисловим
виробництвам, призводить до зниження ефек�
тивності освоєння інновацій у сільськогоспо�
дарському виробництві, а іноді й до негатив�
них явищ — до порушень та диспропорцій в
організації та управлінні підприємством. Ви�
ходячи з цього, пропонується враховувати
різноманіття агрокліматичних та організацій�
но�економічних, а також фінансових чинників,
проектувати виробничий процес у формі сис�
темного наукового дослідження на основі
знання законів ведення систем землеробства,
галузей рослинництва і тваринництва, органі�
зації праці та виробництва, управління техно�
логічними процесами, галузями та підприєм�
ствами.

О.І. Дацій визначає інноваційний цикл як
період часу від моменту народження нової
ідеї до часу, коли інновація, що матеріалізує
її, ви�черпавши свій потенціал, замінюється
новою інновацією, що втілює ідеї більш ви�
сокого рівня. Аналіз підходів до розгляду
інноваційного циклу дає змогу виділити такі
етапи: 1) створення інновації; 2) упрова�

дження на ринок; 3) зростання; 4) зрілість;
5) спад.

Сільське господарство на шляху до підви�
щення ефективності й конкурентоспромож�
ності значною мірою залежить від інновацій�
ної діяльності, спрямованої на використання
та комерціалізацію результатів наукових
досліджень, розробок та впровадження на
ринок нових товарів і послуг. Новий сорт
сільськогосподарських культур є інновацій�
ним продуктом, оскільки він є результатом
науково�дослідної розробки і як об'єкт мате�
ріальної та інтелектуальної власності має важ�
ливе значення в сільському господарстві краї�
ни.

Інновації в сільському господарстві направ�
лені на задоволення певної суспільної потре�
би, зокрема продовольчих потреб населення
шляхом поліпшення землі як природного ре�
сурсу, створення нових сортів рослин, порід
тварин тощо. Вони є засобом, використання
якого дає можливість одержати певний еконо�
мічний ефект, пов'язаний з реалізацією цілей
розвитку агропромислового виробництва,
підвищенням ефективності його функціонуван�
ня.

Таким чином, інновація в сільському госпо�
дарстві є нічим іншим, як зміною в техніці, тех�
нології, організації, екології, економіці. У со�
ціальній сфері служить для одержання еконо�
мічного ефекту, спрямованого на задоволення
певних суспільних потреб людського буття.
Економічна криза зумовлює обмеженість
фінансування пріоритетів структурної політи�
ки, зусилля уряду спрямовуються на підтрим�
ку галузей "життєзабезпечення" — паливно�
енергетичного комплексу і сільського госпо�
дарства. Тривалість кризи призводить до зане�
паду наукоємних галузей, оскільки їх продук�
ція не знаходить збуту на внутрішніх ринках і
стає неконкурентоспроможною на зовнішніх
за співвідношенням "якість — ціна". Одночас�
но з наукоємними галузями промисловості
"згортаються" науково�дослідні й конструк�
торські роботи, скорочується кількість науко�
вих співробітників, зникає попит на наукову і
спеціальну літературу, руйнується патентна
система. "Готові" до впровадження технології
не знаходять попиту, оскільки відсутні еко�
номічні стимули до інноваційної діяльності.

У цьому аспекті слід зазначити, що в Ук�
раїні за роки незалежності не створено дієвої
національної системи захисту інтелектуальної
власності, зокрема патентної системи. Це по�
в'язано як з об'єктивними, так і суб'єктивни�
ми причинами. Негативну роль зіграла невиз�
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наченість правового поля та руйнування па�
тентно�інформаційної системи в перші роки
незалежності. Фінансування наукових та на�
уково�технічних робіт як в України в цілому,
так і в Дніпропетровській області здійснюєть�
ся останніми роками уповільненими темпами,
але підвищується. Вкладення у розвиток інно�
ваційної діяльності поки що, по суті, є мізер�
ними і не відповідають реальній потребі в них.
Основним джерелом фінансування зали�
шається державний бюджет. Наукові дослід�
ження потребують щорічного масштабного
фінансування і всебічної державної підтрим�
ки, оскільки від цього залежить науковий
рівень та якість новацій, що надзвичайно важ�
ливо в умовах поширення на українському
ринку науково�технічної продукції конкурен�
тоспроможних іноземних техніки й техно�
логій, які за своїми техніко�економічними па�
раметрами не поступаються, а часом і перевер�
шують вітчизняні аналоги. Особливо це сто�
сується імпорту сільськогосподарської техн�
іки, насіння іноземних сортів культур рослин
і засобів захисту рослин.

Сучасний стан наукового забезпечення
інноваційного процесу сільськогосподарсь�
кої науки дійшов до критичної межі: матері�
ально�технічна база науково�дослідних уста�
нов зношена, не вистачає приладів для дослі�
джень, особливо з найбільш наукомістких
напрямів, тому кількість наукових органі�
зацій. Незацікавленість вчених впливає на
ефективність та якість обраних для дослід�
ження тем. Частина наукових тем і напрямів
досліджень є модифікацією існуючих, що
призводить не лише до неефективного вико�
ристання наукового потенціалу, а й негатив�
но позначиться на стані аграрної науки вже
у найближчій перспективі.

Наукові установи потребують здійснен�
ня капітальних вкладень, проте на ці цілі ви�
ділялись мінімальні суми коштів. Витрати на
маркетингові дослідження, кошти на діяль�
ність організацій з науково�технічної інфор�
мації та рекламування наукової продукції, а
саме: проведення і участь у виставках, кон�
ференціях, симпозіумах, — зростають, а се�
редній рівень заробітної плати практично не
змінюється. Всі ці фактори призвели до втра�
ти частини кадрового наукового потенціалу
та посилення процесу постаріння працюю�
чих науковців.

Для успішного розв'язання кадрової про�
блеми необхідно здійснювати ефективне інве�
стування в людський капітал, яке повинне за�
безпечувати в масштабах країни випереджу�

ючі темпи зростання валового внутрішнього
продукту над темпами приросту інвестицій, а
на макрорівні — високу конкурентоспро�
можність підприємства. Саме такі інвестиції
дають змогу залучати в сільськогосподарське
виробництво кваліфікованих фахівців, які ма�
ють відповідну спеціальну підготовку, бо без
забезпечення їм належного рівня заробітної
плати та створення прийнятних соціальних
умов (насамперед, житлових) розв'язання цієї
проблеми є неможливим. За відносності на�
лежних умов життя на селі, за даними І.Г. Ки�
риленка [6], лише 2 % випускників аграрних
вузів працевлаштовуються в сільському госпо�
дарстві, а решта — поповнюють кадровий по�
тенціал інших галузей народного господар�
ства Наведені дані щодо стану інноваційної
діяльності свідчать про необхідність посиле�
ної уваги держави до цих сфер, гостроту пи�
тання відновлення політики державного сти�
мулювання суб'єктів інноваційної діяльності
до реєстрації патентів, корисних моделей,
знаків для товарів і послуг, ліцензійних дого�
ворів про передачу прав на об'єкти промисло�
вої власності. Актуалізуються питання впро�
вадження нових механізмів стимулювання
інноваційної й технологічної активності
суб'єктів підприємницької діяльності та окре�
мих винахідників. При цьому мають бути вра�
ховані теоретичні засади та сучасні тенденції
розвитку патентування і захисту інтелекту�
альної власності, їх вплив на науково�техніч�
ний та технологічний прогрес, економічне зро�
стання.

Досвід розвинутих країн щодо стимулю�
вання інноваційної діяльності та вдоскона�
лення механізму розвитку патентної системи
дають уявлення лише про один можливий на�
прям підвищення ефективності технологічно�
го розвитку України в умовах становлення
постіндустріальної моделі розвитку в окре�
мих регіонах світу. Ще один напрям може
бути визначений з урахуванням новітніх тен�
денцій технологічного прогресу людства, ос�
мислення їх теоретичного методологічного
підгрунтя.

У сучасній міжнародній економіці в гло�
бальній конкуренції визначальними є як тра�
диційні фактори — якість продукції і ефек�
тивність виробництва, — так і нові — інно�
ваційна діяльність. У конкурентній боротьбі
виграє той, хто в змозі випередити суперни�
ка у виробництві й постачанні на ринки но�
вих товарів, технологій і послуг. Подолати
кризовий стан країнам, що досить тривалий
час зазнавали скорочення виробництва,
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структурних деформацій в економіці, мож�
на лише за умови впровадження інновацій,
які спрямовані на економію уречевленої
праці більшими темпами, ніж праця людини.
Тобто впроваджувані нові техніка і техно�
логії повинні бути не лише більш продуктив�
ними, а й дешевшими. Інноваційна політика
держави має спрямовуватися на розширен�
ня внутрішнього ринку технологій та стиму�
лювання участі як підприємців (для залучен�
ня інозем�них технологій), так і розробників
інновацій у міжнародному обміні техно�
логій. При формуванні такої політики мають
бути враховані основні тенденції та законо�
мірності розвитку світового ринку техно�
логій, зокрема базових технологій іннова�
ційної діяльності.

ВИСНОВКИ
1. Інноваційна діяльність є важливою

складовою системи заходів щодо прискорен�
ня розвитку сільського господарства, підви�
щення його конкурентоспроможності й
ефективності. У наукових дослідженнях та
практиці доцільно використовувати запропо�
новане визначення цього поняття як функці�
онування організаційних структур на кожно�
му етапі інноваційного процесу від створен�
ня новацій (здійснення маркетингових досл�
іджень, проведення науково�дослідних і дос�
лідно�конструкторських розробок, їх експе�
риментального освоєння й апробації, офор�
млення у вигляді звітів, матеріального стиму�
лювання науковців і винахідників, охорони
новацій як об'єктів інтелектуальної влас�
ності) до впровадження у виробництво (пе�
ретворення в інновації).

2. У світовій практиці інноваційна діяль�
ність підтримується державою переважно
шляхом запровадження податкових пільг,
зокрема: відстрочення податкових платежів
у разі виникнення додаткових витрат на інно�
ваційні цілі; зменшення податку на суму при�
росту витрат на інноваційні цілі; звільнення
від оподаткування прибутку, отриманого від
реалізації інноваційних проектів протягом
декількох років; пільгове оподаткування ди�
відендів, отриманих по акціях фірм, що
здійснюють інноваційну діяльність; знижен�
ня ставок податку на прибуток з метою спря�
мовування резервних коштів на замовленні
державою та спільні науково�дослідні та дос�
лідно�конструкторські розробки; надання
пільг проектам, що виконуються за пріори�
тетними програмами; зменшення оподатку�
вання прибутку на суму вартості приладів та

устаткування, переданих вищим навчальним
закладам, НДІ та іншим інноваційним орган�
ізаціям; вирахування з прибутку до оподат�
кування внесків до благодійних фондів,
діяльність яких пов'язана з фінансуванням
інновацій; зарахування частки податку з при�
бутку інноваційної організації на спеціальні
рахунки з наступним використанням на інно�
ваційні цілі. Остання пільга — єдина з наве�
дених, що використовується в Україні.

3. Інноваційна діяльність у сільському гос�
подарстві суттєво уповільнилася, скоротили�
ся як кількість і якість виконаних наукових
розробок, так і чисельність науковців, вина�
хідників та раціоналізаторів, особливо мо�
лоді, що є наслідком погіршення умов дер�
жавного фінансування наукової діяльності.
Економічні взаємовідносини між наукою та
виробництвом недостатньо налагоджені, по�
вільно впроваджуються у виробництво нау�
кові розробки. Оновлення сільськогоспо�
дарського виробництва новими сортами, тех�
нікою, технологіями стримують також низь�
ка платоспроможність сільськогосподарсь�
ких товаровиробників і недостатня інформо�
ваність їх щодо новітніх досягнень вітчизня�
ної сільськогосподарської науки. Проте при�
клади окремих господарств, які активно
впроваджують новації у виробництво, свід�
чать про високу ефективність інноваційної
діяльності на етапі впровадження та можли�
вості її активізації в оглядовій перспективі.
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