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У статті виділено ключові проблеми активізації соціальних процесів підприємств агропродовольчої сфери у розрізі
соціальної та економічної складових інноваційної діяльності. Проаналізовано обсяги та напрями бюджетного фінан)
сування інноваційно)технологічної модернізації процесу виробництва, що спрямована на підвищення якості вироб)
леної продукції.
The article allotted key issues intensify social processes in agri)business sphere in terms of social and economic
components of innovation. Analyzed the amount and direction of budget financing of innovation and technological
modernization of the production process which direct to improve product quality.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Особливість сучасного періоду визначає
актуальність проблеми створення ефективно
го механізму інноваційного процесу на під
приємствах. Вихід підприємств з кризового ста
ну може бути здійснений тільки завдяки освоє
нню нової продукції яка відповідає вимогам
ринку, на основі розвитку інноваційної діяль
ності.
Організаційно управлінські інновації ві
діграють важливу роль при формуванні нових
інтеграційних підприємств, створенні інформа
ційноконсультаційних систем. Особливу роль
відіграють соціальноекологічні інновації —
нововведення в соціальних відношеннях в ре
гулюванні виробництва і ринку, в розвитку
соціальної інфраструктури сільських територій
а також нових методів рішення екологічних
проблем та охорони навколишнього середови
ща.
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Інноваційний процес на підприємствах аг
ропродовольчої сфери проявляється у вдоско
наленні соціальної та екологічної складових.
Розвиток соціальної складової на основі інно
вацій пов'язаний із забезпеченням умов та охо
рони праці, техніки безпеки, соціальних еле
ментів виробничої та соціальної інфраструкту
ри. Розвиток екологічної складової на основі
інновацій пов'язаний із вдосконаленням приро
доохоронних і природовідновлюваних ресур
сів, підвищенням кваліфікації відповідних пра
цівників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем інновацій та інно
ваційного розвитку підприємств займалося чи
мало вченихекономістів таких, як В.Г. Андрій
чук, А.П. Гайдуцький, І.Ю. Гришова, О.І. Дацій,
Л.В. Дейнеко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, М.Ю. Ко
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Рис. 1. Комплексний аналіз впливу інноваційних проектів в агропродовольчій сфері на рівень
соціального розвитку
Джерело: розробка автора.

денська, І.О. Крюкова, М.Х. Корецький, М.Ф. Кро
пивко, М.І. Крупка, М.Й. Малік, М.А. Садиков,
О.Г. Чирва, А.В. Чупіс, В.В. Юрчишин, О.М. Ше
стопаль, Г.М. Підлісецький. Незважаючи на
наявність значної кількості робіт у даному на
прямі, саме питання активізації інноваційного
розвитку підприємств агропродовольчої сфе
ри залишаються не вирішеними.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — розкрити проблеми активі
зації соціальних процесів через запроваджен
ня різних форм інноваційнотехнологічної мо
дернізації підприємств агропродовольчої сфе
ри з метою підвищення конкурентоспромож
ності їх виробництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Програми розвитку бізнесу часто входять
у протиріччя з захистом навколишнього сере
довища. В дійсності поняття екологічної відпо
відальності і підприємницької діяльності дуже
подібні. Вони відкидають збитки і марнотрат
ство, використовують поняття відповідального
розпорядження і інвестицій в активи для отри
мання прибутку в довгостроковій перспективі.
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Тому існують і можливості для впровадження
інновацій за умови, щоб захист навколишньо
го середовища і прибутковий бізнес були не
тільки сумісні, але і досяжні одночасно. Отже,
інновації дозволяють не тільки знизити гостро
ту цієї проблеми, але й об'єднати зусилля для
вирішення обох задач одночасно.
Гострота екологічних проблем доводить,
що налагодження інноваційної взаємодії і роз
витку, пов'язані з розробкою екологічних інно
вацій, отримають не тільки соціальний ефект,
але й конкурентну перевагу. Важливо і те, що
впроваджуючи екологічні інноваційні продук
ти, підприємства покращують свій імідж серед
окремих споживачів та суспільства в цілому, а
також залучають соціально відповідальних
інвесторів. Інновації в технології і бізнесі бу
дуть або успішними, або невдалими в залеж
ності від того чи будуть вони підтримані со
ціальними інноваціями.
Сучасні інновації являються не тільки фак
тором економічного розвитку, але й каталіза
торами соціальних змін особистості та суспіль
ства. Як результат аналізу, слід відмітити ство
рення різних форм використання інновацій, які
безпосередньо впливають на суспільні відноси
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ни. Корисні якості інновацій реалізуються че
рез систему цих відносин і здійснюється їх соц
іальна дія. Швидкість проходження інновацій
по циклу "наукавиробництворинок" визна
чається не тільки рівнем економічного розвит
ку, але й рівнем соціальної відповідальності.
Використання соціальнокультурних ресурсів
інноваційної діяльності суспільства (ідеологія,
мораль, етнічна, політична та інші сфери) і яка
відображається в культурних традиціях, нор
мах поведінки цінностях суб'єктів інноваційно
го процесу, визначає якісну різницю в органі
зації інноваційної діяльності в різних напрямах
економічної діяльності.
Комплексний аналіз впливу інноваційних
проектів в агропродовольчій сфери на рівень
соціального розвитку суспільства дозволяє оц
інити безпосередній і опосередкований вплив
інноваційних програм і проектів соціальної на
правленості на підприємства агропродовольчій
сфери (рис. 1).
З'ясовано, що за період з 2009 р. по 2013 р.
включно динаміка суми видатків державного
бюджету на агропромислове виробництво, як
складової загального фінансування, мала тен
денцію до збільшення, але при цьому не досяг
ла 10% загальних видатків державного бюдже
ту, визначених законодавством. Проте напря
ми розподілу видатків державного бюджету
залишаються непередбачуваними.
За результатами досліджень з'ясовано, що
у середньому за 2009—2013 рр. 57,4% видатків
державного бюджету припадало на фінансу
вання управління галузі АПК; 27,8% на соціаль
ну сферу; тоді як на наукові дослідження було
спрямовано лише 1,9%.

Встановлено, що при розподілі коштів на
наукові дослідження для підприємств АПК не
враховувалися особливості та науковообгрун
товано спеціалізацію за природноекономіч
ними зонами.
Із аналізу зонального розподілу коштів для
вищезазначених цілей, у середньому за 2009—
2013 рр. найбільша частка видатків на наукові
дослідження припадала на Центральний еконо
мічний район 21, 2%, Причорноморський —
16,9, Поліський — 14,6 та Карпатський — 13,1%,
у той час як для Подільського, Східного, При
дніпровського та Донецького було виділено
лише відповідно по районах: 10,0%, 8,8%, 9,8%,
5,6% загальної суми фінансування по Україні.
Зафіксовано, що у 2013 році в структурі
фінансування наукових досліджень у галузі
АПК з державного бюджету найбільший
відсоток займали: дослідження і експеримен
тальні розробки в системі агропромислового
комплексу — 55,6 %; прикладні розробки На
ціонального університету біоресурсів і приро
докористування України у сфері сільськогос
подарських наук — 15,8%; прикладні наукові
та науковотехнічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими програмами і
державними замовленнями у сфері розвитку
агропромислового комплексу, фінансова
підтримка підготовки наукових кадрів — 12, 0
%. Поряд із цим виявлено, що зменшення
фінансування наукових досліджень у 2013 році
супроводжувалося зростанням податкових
надходжень до зведеного бюджету від аграр
ного сфери на 7,8 млрд грн., а у 2013 році ос
танні перевищили фінансову підтримку галузі,
що досліджується (рис. 2). Наведене свідчить

Примітка: І — дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу; II — прикладні розробки
Національного університету біоресурсів і природокористування України у сфері сільськогосподарських наук; III — прикладні
наукові та науковотехнічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у сфері
розвитку агропромислового комплексу; IV — фінансування наукових досліджень у галузі АПК з державного бюджету, всього; V
— податкових надходжень до бюджету від аграрних підприємств.

Рис. 2. Динаміка податкових надходжень до бюджету від аграрних підприємств
та структура фінансування наукових досліджень у галузі АПК

Передплатний індекс 21847

21

АГРОСВІТ № 1, 2015
Таблиця 1. Динаміка інноваційної активності підприємств
харчової промисловості
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɞ. / % ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ,
ɨɞ. / % ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɨɞ. / % ɞɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡ
Ɉɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɥɧ ɝɪɧ. / % ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɝɚɥɭɡɿ
Ɉɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɡɚ ɦɟɠɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɥɧ. ɝɪɧ. / % ɞɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɝɚɥɭɡɿ

2009
343
13,2

2010
309
12,0

2011
336
13,0

2012
352
14,3

2013
384
16,1

290 11,2

261 10,2

284 10,9

296 12,0

313 13,1

247
9,5

226
8,8

245
9,4

239
9,7

268
11,2

4515.9
5,3

4536,3
4.1

4912,4
4,0

4660,9
3.2

5485,3
3,3

471,6
10,4

811.5
17,9

880,6
17,9

1143,1
24,5

1475,6
26,9

Джерело: складено та розраховано за статистичними збірниками "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" за
2009—2013 рр.

про необ'єктивне ставлення до інноваційної
діяльності. Під час діагностики процесу орган
ізації та управління інноваційною діяльністю
аграрних підприємств було використано мар
кетингове дослідження: проведено соціологі
чне опитування аграрних підприємств, що
здійснюють впровадження інноваційних роз
робок; експертне опитування управлінського
персоналу.
За результатами проведеного анкетування
досліджуваних агроформувань було доведено,
що підприємства аграрного бізнесу недостат
ньо опікуються проблемами інноваційного роз
витку. Так, 85 % агроформувань — респонден
тів ніяким чином не проводять аналіз іннова
ційної діяльності, 78 % враховують дані щодо
негативних проявів у своїй діяльності при не
застосуванні інноваційних розробок, а 19 % ви
користовують частково певні орієнтири для оц
інки інноваційного потенціалу при розподілі
бюджетних коштів. Загальні цілі підприємств,
що займаються інноваційною діяльністю є
рівноцінними, але їх спеціалізація визначає
зміст оперативних цілей підприємства та про
цес їх функціонування недостатньо використо

вується інноваційний потенціал досліджуваних
підприємств.
У цілому, слід вказати на досить низьку ак
тивність у здійсненні інноваційних інвестицій
як держави, так і приватного сектору, відста
вання України за більшістю показників від роз
винених країн, невідповідність основних про
порцій фінансування (співвідношення приклад
них і фундаментальних досліджень, державно
го й приватного фінансування) світовим нор
мам.
Харчова промисловість України функціо
нує в умовах існування стійкого внутрішнього
та зовнішнього попиту на харчову продукцію,
швидкої окупності інвестицій та розвиненої
сировинної бази сільськогосподарської про
дукції, що значно сприяє її розвитку. Водно
час протягом останніх років посилюється
імпортозалежність ринку товарів харчової про
мисловості, крім того, на її функціонування
впливає загострення конкуренції на світовому
продовольчому ринку, пов'язане зі зростанням
світової пропозиції продуктів харчування, про
що свідчить висхідна динаміка показників
індексу валового виробництва харчової про

Таблиця 2. Обсяги витрат на інноваційну діяльність у харчовій промисловості України,
млн грн.
2009

2010

2011

2012

2013

ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɇȾɊ

24,9

25,9

2,4

3,4

23.0

Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɇȾɊ

5,4

13,0

31,8

5,0

4,1

ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

1504,0 1231,1 888,5

509,1

784,1

ȱɧɲɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɧɚɧɧɹ

10,7

4,2

12,9

15,2

1,6

ȱɧɲɿ

184,3

100,0

79,4

76,2

120,2

ȼɫɶɨɝɨ

1729,3 1374,2 1015,0

608,9

933,0

Джерело: складено та розраховано за статистичними збірниками "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" за 2009—
2013 рр.
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дукції у світі, розрахованого FА . За таких умов
ключовим чинником підвищення ефективності
роботи галузі та посилення конкуренто
спроможності харчової продукції на внутрі
шньому та зовнішніх ринках є активізація
інноваційної діяльності підприємств, спрямо
ваної на підвищення якості виробленої про
дукції.
Інноваційна активність підприємств харчо
вої промисловості України протягом 2009—
2013 рр. переважно демонструвала помірну
висхідну динаміку (табл.1). Частка інновацій
но активних підприємств у галузі зросла з 13,2%
у 2009 р. до 16,1 % у 2013 р.
Незважаючи на загалом позитивну динамі
ку, показники інноваційної активності у хар
човій галузі України значно поступаються ана
логічним показникам європейських країн. Се
ред країн ЄС мінімальні показники інновацій
ної активності підприємств харчової промис
ловості мають Португалія (26 %) та Греція (29
%). Країнилідери інноваційної активності у цій
галузі мають набагато вищі показники: Нідер
ланди — 62 %, Австрія — 67 %, Німеччина — 69
%, Данія — 71 %, Ірландія — 74 %.
Ефективний розвиток галузі на сучасному
етапі можливий за умови зростання частки
підприємств, що впроваджують інновації, до
рівня 40—45 %. Нині частка підприємств, що
впроваджували інновації, є значно меншою —
у 2009 р. вона становила 5,9 %, у 2013 р. зросла
до 13,1 %. На фоні незначного зростання об
сягів реалізованої інноваційної продукції га
лузі продовжує скорочуватися її частка у
структурі реалізованої продукції харчової про
мисловості — у 2013 р. вона скоротилася на 2,6
в. п. порівняно з 2009 р. і становила лише 3,3 %.
Натомість зростає експортна орієнтація вироб
ництва інноваційної продукції, про що свідчить
тенденція до зростання частки інноваційної
продукції галузі, реалізованої за межі Украї
ни. Так, у 2013 р. вона становила 26,9 % усієї
реалізованої інноваційної продукції галузі, а
обсяги реалізованої за межі України інновац
ійної продукції зросли на 129,8 % порівняно з
2009 р. Це, серед іншого, пов'язано з низьким
попитом на продукцію з високою доданою вар
тістю в Україні, спричиненим низькою купі
вельною спроможністю українських спожи
вачів.
Збільшення виробництва інноваційної про
дукції галузі не призводить до насичення нею
внутрішнього ринку, потенціал розширення
якого вітчизняні фахівці оцінюють на рівні 80
млрд грн., а призводить до зростання її експор
ту. Це посилює загрози, пов'язані з тим, що
Передплатний індекс 21847

потреби внутрішнього ринку задовольняти
муться за рахунок нарощування імпорту в
Україну більш дешевої продукції глибокої пе
реробки.
Аналіз показників витрат на інноваційну
діяльність у харчовій промисловості свідчить
про переважне спрямування підприємствами
коштів на технічне переоснащення виробницт
ва — у 2009—2013 рр. частка коштів, витраче
них на придбання машин, обладнання та про
грамного забезпечення, у загальній структурі
витрат на інноваційну діяльність перевищува
ла 80 % (табл. 2).
Повільна інноваційнотехнологічна модер
нізація підприємств харчової промисловості
України пов'язана з неефективною структурою
фінансування інноваційної діяльності у галузі,
у якій переважна частка припадає на власні
кошти підприємств (92,9 % у 2013 р.) Іншим важ
ливим джерелом фінансування інноваційної
діяльності були кредитні кошти, проте їхня ча
стка у структурі фінансування інноваційної
діяльності у харчовій промисловості протягом
2009—2013 рр. скоротилася з 20,0 % у 2009 р.
до 6,0 % у 2013 р. Незначними протягом дослі
джуваного періоду були частки коштів вітчиз
няних та іноземних інвесторів у структурі
фінансування інноваційної діяльності — якщо
у 2009 р. вони становили 0,8 % та 9,5 % відпові
дно, то, починаючи з 2010 р., практично звели
ся до нуля.
ВИСНОВКИ

Запровадження інноваційнотехнологічної
модернізації вітчизняних підприємств агропро
довольчої сфери головним чином потребує ви
рішення проблем її фінансування. Провідна
роль при цьому, враховуючи досвід розвинених
країн, має належати державному інвестуванню
інноваційної діяльності агропідприємств. Залу
чення як вітчизняних, так і зарубіжних інвес
торів та створення лояльних програм кредиту
вання інноваційних проектів забезпечить підви
щення і якості і конкурентоспроможності про
дукції агропродовольчої сфери.
Розглянуті нами питання, вимагають по
дальшого вивчення і формування єдиного під
ходу до активізації соціальних процесів в агро
продовольчій сфері на засадах інноваційного
розвитку.
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