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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізаційні світові процеси та євроінтег�

раційний поступ України вимагають кардиналь�
ної трансформації поглядів на роль інновацій
та значення інноваційного розвитку у форму�
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Інноваційний розвиток грунтується на сучасних, новітніх знаннях, інформаційних технологіях та процесах. Цього
вимагає складне, системне, динамічне та непередбачуване зовнішнє середовище. Інноваційний розвиток окремого
підприємства, галузі, регіону й держави вимагає формування відповідної системи правового та фінансового підгрунтя.

Однією з провідних галузей національної економіки є сільське господарство. Для подальшого конкурентоспро6
можного розвитку українських сільськогосподарських підприємств необхідно сконцентрувати зусилля на високотех6
нологічному сільськогосподарському виробництві.

Історія розвитку людства підтверджує, що головним драйвером суспільного прогресу були інновації. У працях за6
рубіжних та вітчизняних вчених присутнє різноманіття поглядів, підходів та трактувань інновацій, що також про6
сліджується у дослідженнях питання інновацій в аграрній сфері.

 Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств уможливлюється наявністю високого рівня розвитку
науки та освіти в країні, впровадженням у сільськогосподарське виробництво сучасних досягнень науково6технічного
прогресу, новітніх технологій та результатів науково6дослідних робіт світового рівня. Для цього необхідно враховува6
ти чинники, які впливають на створення умов інноваційності процесів, що відбуваються у сільськогосподарському ви6
робництві. Виявлені чинники інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств демонструють існуюче коло
проблемних питань, розв'язання яких пришвидшить та покращить інноваційний поступ національного сільськогоспо6
дарського виробництва.

Innovative development is based on modern, up6to6date knowledge, information technologies and processes. This
requires a complex, systemic, dynamic and unpredictable external environment. Innovative development of an individual
enterprise, industry, region and state requires the formation of an appropriate system of legal and financial background.

One of the leading sectors of the national economy is agriculture. For further competitive development of Ukrainian
agricultural enterprises need to concentrate their efforts on high6tech agricultural production.

The history of human development confirms that innovation was the main driver of social progress. In the works of
foreign and domestic scholars there is a variety of views, approaches and interpretations of innovations, which is also seen
in research on the issue of innovation in the agrarian sector.

Innovative development of agricultural enterprises is possible due to the high level of development of science and
education in the country, the introduction of agricultural production of modern achievements of scientific and technological
progress, the latest technologies and the results of research at the world level. To do this, it is necessary to take into account
the factors that influence the creation of conditions for the innovation of processes occurring in agricultural production.
The revealed factors of innovative development of agricultural enterprises demonstrate the existing range of problem issues,
the solution of which will accelerate and improve the innovative progress of national agricultural production.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, агроінновації,
конкурентоспроможність, сільськогосподарське виробництво, аграрна сфера.
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ванні конкурентоспроможної національної
економіки. Сучасним викликом в масштабах
світової економіки є конкурентна боротьба за
доходи, ресурси та споживачів товарів та по�
слуг. Тому суттєвого переформатування потре�
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бують погляди на пріоритетні напрями розвит�
ку національних економік, галузей та підпри�
ємств.

Дієвими імперативами прогресивного роз�
витку стають інновації. Інноваційний розвиток
грунтується на сучасних, новітніх знаннях,
інформаційних технологіях та процесах. Цьо�
го вимагає складне, системне, динамічне та не�
передбачуване зовнішнє середовище. Інновац�
ійний розвиток окремого підприємства, галузі,
регіону й держави вимагає формування відпо�
відної системи правового та фінансового
підгрунтя, яка визначить основний контекст та
визначальні тренди руху та уможливить прак�
тичну їх реалізацію.

Аграрна галузь стала локомотивом націо�
нальної економіки, якій належить видатна
роль у забезпеченні економічного зростання,
а також соціальної рівноваги в суспільстві.
Тому надзвичайної актуальності набувають
питання подальшого функціонування сіль�
ськогосподарських підприємств на засадах
інноваційного розвитку. За існуючого гло�
бального ринкового середовища, активізація
інноваційної діяльності підприємств, як
найбільш продуктивного шляху забезпечення
конкурентоспроможності національної еко�
номіки та скорочення імпортозалежності, є
особливо важливою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням інновацій присвячені наукові
праці багатьох іноземних та вітчизняних вче�
них. Заслуговують на особливу увагу фунда�
ментальні дослідження Й. Шумпетера [1], який
запровадив цей термін та розробив інновацій�
ну теорію економічного розвитку. Ф. Котлер [2]
зробив значний внесок у вивчення інновацій
через призму потреб ринку та маркетингової
політики підприємств. Наукові праці М. Пор�
тера [3], присвячені теорії конкурентоспро�
можності, виявили роль інновацій у форму�
ванні конкурентоспроможних позицій
підприємств.

Інноваційний розвиток сільськогосподарсь�
ких підприємств та використання інновацій в
аграрній сфері є колом наукових інтересів ба�
гатьох дослідників. Значний науковий і прак�
тичний інтерес представляють наукові розроб�
ки В. Ситника [4] щодо забезпечення сільсько�
господарського виробництва інноваційними
технологіями, шляхом створення ринку науко�
во�технічної продукції. Наукові розвідки
Д. Карлюк [5] присвячені питанням отримання
об'єктом управління різноманітних видів ефек�

ту від запровадження інновацій. Проте багато
аспектів цієї проблематики залишаються пред�
метом дискусій.

За умов глобалізації світової економіки та
фінансових і економічних трансформацій в Ук�
раїні, необхідним є системний підхід щодо ро�
зуміння відтворювальних процесів в аграрній
сфері через призму інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є виявлення основних

детермінантів поглядів на сутність і значення
економічної категорії "інновації", "інновацій�
ний розвиток" та обгрунтування напрямів при�
швидшення інноваційного розвитку сільсько�
господарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Рівень інноваційного розвитку країни виз�

начається у відповідності до глобального інно�
ваційного індексу (Global Innovation Index, GII)
— дослідження інноваційного клімату країн,
яке проводить з 2007 р. школа бізнесу INSEAD,
а також Світова організація інтелектуальної
власності та Корнельський університет. У рей�
тингу країн з найбільш інноваційною еконо�
мікою 2017 р., Україна посіла 50 місце серед
127 країн з глобальним інноваційним індексом
37,6 [6]. Отримані результати додають оптимі�
зму щодо тенденцій економічного розвитку та
майбутніх перспектив національної економіки
України.

Однією з провідних галузей національної
економіки є сільське господарство. На аграр�
но — промисловий комплекс України припало
35,3% валютної виручки країни у 2016 р. Так, у
першому кварталі 2017 р., експорт товарів і по�
слуг з України склав 12,4 млрд дол. США, з яких
44% — продукція АПК та харчової промисло�
вості [7]. Для подальшого конкурентоспро�
можного розвитку українських сільськогоспо�
дарських підприємств необхідно сконцентрува�
ти зусилля на високотехнологічному сільсько�
господарському виробництві, передумовою
чого є системна законодавча та науково�орган�
ізаційна гармонізація інноваційних взаємовід�
носин в аграрній сфері України.

Історія розвитку людства підтверджує, що
головним драйвером його розвитку та суспіль�
ного прогресу були інновації. З цього приводу
Ю. Пахомов зазначає, що за інших різних умов
найбільші можливості в нарощуванні якісних
темпів економічного зростання отримує краї�
на, що домінує серед інших за вагомістю інно�
ваційного продукту [8].
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Адам Сміт у 1776 р. стверджував, що орга�
нізаційним механізмом капіталізму служить не
тільки ринкова система (співвідношення попи�
ту і пропозиції), але і конкуренція, яка не про�
сто змушує задовольняти всі потреби за допо�
могою зниження цін і поліпшення якості, але і
робити це найбільш ефективним способом — за
допомогою переходу на нові технології, тобто
за допомогою інновацій [9].

Основоположником теорії інновацій вважа�
ють Йозефа Шумпетера, який запровадив цей
термін та розробив інноваційну теорію. Він пре�
зентував економічні інновації та економічний
розвиток уявляв в якості послідовності пуль�
сацій, які зумовлені поширенням певних ново�
введень. Великого значення він надавав підприє�
мцям та вбачав їх значну роль в економічному
прогресі, шляхом вдосконалення та реформу�
вання існуючого виробництва. Тобто Й. Шум�
петер інтерпретував інновацію як нову науково�
організаційну комбінацію виробничих факторів,
що умотивована підприємницьким духом [1].

Нобелівська лекція Саймона Кузнеця була
присвячена взаємозв'язку економічного зрос�
тання з інноваціями, а також він розглядав по�
няття епохальних нововведень [10].

Дещо інший підхід до розуміння інновацій
мали К. Макконнелл і С. Брю. Вони ідентифі�
кували інновації як нововведення та випуск
нової продукції, а також, як нову форму веден�
ня бізнесу [11].

 Інноваційним засадам економічного роз�
витку були присвячені праці М.Туган�Бара�
новського, які мали вплив на теорію "довгих
хвиль" М. Кондратьєва [12]. Дослідженню про�
блематики економічних циклів та інновацій,
приділено увагу такими українськими вченими
як Ю. Яковець та О. Анчишкин. Так, Ю. Яко�
вець [13] досліджував інновації як важливий
компонент науково — технічних та економіч�
них циклів, а також їх взаємозв'язок з техніч�
ними, економічними, освітніми, організаційно�
управлінськими циклами. О. Анчишкин [14]
вивчав динаміку довгострокових тенденцій в
науці, техніці та економіці. Ним було виокрем�
лено три епохальних перевороти, що реалізу�
вали кластери базисних інновацій: перший —
промислову революцію XVIII — XIX ст., дру�
гий — промислову революцію XIX — початку
XX ст., третій — промислову революцію сере�
дини XX ст.

У тлумачному словнику С.В. Мочерного
визначено інновації, як "здійснення змін шля�
хом впровадження чого�небудь нового"[15].
Одночасно А. Фолом'єв пов'язує інновації з
інтелектуальною діяльністю: "Інновація —

форма прояву науково�технічного прогресу,
результат творчої інтелектуальної праці люди�
ни, пов'язаного з оновленням усіх сфер діяль�
ності людини" [16].

Згідно із Законом України "Про інновацій�
ну діяльність" від 3 лютого 2004 р. № 1407�IV
"…інновації — новостворені (застосовані) і
(або) вдосконалені конкурентоздатні техно�
логії, продукція або послуги, а також органі�
заційно�технічні рішення виробничого, адміні�
стративного, комерційного або іншого харак�
теру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Також, визначено інноваційну діяльність, як
діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових дослід�
жень та розробок і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентоздатних товарів і послуг [17].

Таким чином, під інноваціями необхідно
розуміти нововведення, які націлені на вдоско�
налення процесів та функціонування систем,
які несуть прогресивні та позитивні зміни.

Щодо застосування інновацій в аграрній
сфері, зазначається, що "…основу подальшого
розвитку аграрного сектора економіки в даний
час складають науково�технічний прогрес, за�
стосування передових технологій у поєднанні
з сукупністю організаційно�економічних за�
ходів. Особливу актуальність має формування
нового технологічного укладу, основа якого —
інновації, що базуються на використанні елек�
троніки, робототехніки, обчислювальної техн�
іки, телекомунікацій, генної інженерії тощо,
тому на перше місце виходять питання поши�
рення інновацій в агроекономіці" [12].

Різноманітність поглядів, підходів та трак�
тувань інновацій проявляється у дослідженнях
вченими інновацій в аграрній сфері. Г. Павлова
пропонує враховувати при визначенні інно�
вацій в агрокомплексі види діяльності, що зач�
іпають безпосередньо (або опосередковано, в
рамках технологічного ланцюга) процеси, учас�
никами яких є люди, машини та обладнання, а
також елементи біосистеми (тварини, рослини
тощо), існування яких в природному середо�
вищі (без участі людини) неможливо або мож�
ливо тільки з втратою базових функціональних
характеристик [12].

Також вченими приділено увагу питанню вті�
лення інновацій у практичну діяльність. Д. Кар�
люк визначає інноваційний розвиток як складний
процес прикладного характеру створення і впро�
вадження інновацій з метою якісних змін об'єкта
управління та отримання економічного, соціаль�
ного, екологічного, науково�технічного чи іншо�
го виду ефекту, який пов'язаний з необхідною
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умовою виживання і розвитку підприємств у дов�
гостроковій перспективі [5]. Щодо факторів інно�
ваційного розвитку, В. Ситник наголошує на ролі
системи менеджменту в галузі трансферту (пе�
редавання) результатів науково�дослідних праць
агороформуванням, створення повноцінного
ринку науково�технічної продукції та його відпо�
відної інфраструктури" [4].

Таким чином, інноваційний розвиток сіль�
ськогосподарських підприємств уможлив�
люється наявністю високого рівня розвитку
науки та освіти в країні, впровадженням у сіль�
ськогосподарське виробництво сучасних до�
сягнень науково�технічного прогресу, новітніх
технологій та результатів науково�дослідних
робіт світового рівня. Для цього необхідно вра�
хувати чинники, які впливають на створення
умов інноваційності процесів, що відбувають�
ся у сільськогосподарському виробництві. Най�
важливіших серед них є:

— формування інноваційної моделі націо�
нальної економіки — перехід від галузей інду�
стріальної епохи до сучасних, які витребувані
світовим ринком (високотехнологічне аграрно�
промислове виробництво та переробка, маши�
нобудування, інформаційно�комунікаційні тех�
нології [7];

— створення відповідної нормативно�пра�
вової бази щодо інноваційної діяльності сіль�
ськогосподарських підприємств;

— формування державою необхідного ін�
ституційного забезпечення

— інноваційної політики в агарній сфері;
— покрашення фінансування науки та мо�

дернізація матеріально� технічного забезпечен�
ня науково�дослідних закладів;

— запровадження практики державного за�
мовлення інноваційних технологій та інновац�
ійної продукції;

— врегулювання земельних відносин в аг�
рарній сфері;

— застосування стимулювальних інстру�
ментів державної фінансової політики (креди�
тування, страхування, оподаткування тощо);

— сприяння поширенню альтернативних
форм та інструментів фінансового забезпечен�
ня інноваційної діяльності.

Сучасним визначальним трендом функціо�
нування світової економіки є нова інноваційна
парадигма. Формування та розвиток національ�
них економік уможливлюється наявністю інно�
вацій, іх застосуванням, що формує потужне
підгрунтя стратегії подальшого економічного
зростання. Від рівня інноваційного розвитку
країни залежить її місце та роль на світовій
економічній арені, конкурентоспроможна по�

зиція на світовому ринку та ступінь національ�
ної безпеки.

Позитивні тенденції розвитку аграрної сфе�
ри уможливлюються зростанням їх експортно�
го потенціалу на засадах наукомісткості та інно�
ваційності продукції для забезпечення сталого
розвитку країни та успіху на світових ринках.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження тео�

ретичних детермінантів інноваційного розвит�
ку сільськогосподарських підприємств, дають
змогу зробити наступні висновки.

Доведено вагомість і значущість інновацій в
еволюційному розвитку людства та соціально�
економічному розвитку будь�якої країни. Зна�
чення інноваційних процесів обумовлюється їх
суттєвим впливом на суспільне відтворення та
функціонування всіх галузей національної еко�
номіки. Існуюча різнобарвність трактувань цієї
економічної категорії, зміни в поглядах вчених
на змістове наповнення, економічну сутність та
значущість інновацій в науково — технічних та
економічних циклах, підтверджують їх багато�
гранну та різноаспектну сутністну будову.

Виявлені чинники інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств, демонст�
рують існуюче коло проблемних питань, роз�
в'язання яких пришвидшить та покращить інно�
ваційний поступ національного сільськогоспо�
дарського виробництва.

Перспективою подальших досліджень у
цьому напрямі можуть бути наукові розвідки
щодо формування механізму та застосування
інструментів фінансового забезпечення іннова�
ційного розвитку сільськогосподарських
підприємств, як важливої складової формуван�
ня конкурентоспроможного сільськогоспо�
дарського виробництва в Україні.
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