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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим інструментом забезпечення кон%

курентних переваг аграрних підприємств в умо%
вах зростання є технологічні інновації, до яких
нами віднесено організацію вирощування
сільськогосподарських культур методом ство%
рення вертикальних ферм, зміни норми висіву,
запровадження біо% й акватехнологій, верми%
культури, енергозбереження тощо. Тому їх
ідентифікація та всебічне обгрунтування впро%
вадження; визначення джерел, механізмів й
інструментів; оцінка ефективності й впливу на
підвищення конкурентоспроможності агро%
утворень є своєчасним та актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування конкурентних пере%
ваг, конкурентоспроможності аграрних під%
приємств, методів її оцінки та діагностики є
предметом досліджень відомих зарубіжних та
вітчизняних науковців: І. Ансофф, Є. Андрєє%
ва, О. Бескорса, С. Близнюк, І. Боришкевич,
В. Василенко, І. Варга, К. Губін, Є. Діденко,
А. Даніленко, І. Должанський, Т. Загорна,
Ю. Іванов, В. Ільїн, С. Кваша, Н. Кузьминчук,
А. Левицька, О. Літвін, М. Малік, Л. Мармуль,
О. Петриківа, М. Портер, В. Пилипенко, Н. Пи%
липенко, Н. Стельмащук, О. Терованесова,
Р. Фатхутдінов, С. Філиппова, С. Черкасова,
В. Холод, І. Шаповалова та ін. Проте питання
підтримки конкурентних переваг в умовах по%
силення всіх видів конкуренції на аграрних рин%
ках вимагає подальших розробок. Особливо це
стосується впровадження інновацій, насампе%
ред, технологічних на рівні сільськогоспо%
дарського виробництва та його основних про%
цесів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування можливос%

тей забезпечення конкурентних переваг аграр%
них підприємств на основі впровадження тех%
нологічних інновацій у виробничі процеси, ви%
явлення їх джерел та пріоритетних видів.

management; improving the system of distribution and insurance risks; the growth of enterprise economic security and
its financial stability. Technological innovations are an important factor in ensuring the competitive advantages of
agricultural enterprises. They are represented by a significant number of new developments in the field of production
processes as the basis of agroBindustrial reproduction. However, they provide competitive advantages not only in the
sphere of production, but also in trade, Finance and the economy as a whole.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес забезпечення конкурентних переваг
налічує кілька стадій розвитку. Конкурентні
переваги першого рівня формуються за раху%
нок надлишку базових ресурсів, другого — за
рахунок активізації інвестиційної політики та
збільшення розмірів інвестицій, а третій рівень
визначають інновації, й саме такі конкурентні
переваги вважаються найвищого рівня [1, с. 8].
Прикладом таких інновацій можуть бути біо%
технології та створений за їх допомогою еко%
логобезпечний продукт. Актуалізують питан%
ня дослідження економічних зв'язків між кон%
курентоспроможністю та впровадженням біо%
технологій і національні умови та спосіб вироб%
ництва.

Традиційно для виробників головними зав%
даннями було підвищення економічної ефек%
тивності господарювання, що досягалось
екстенсивним шляхом, суть якого полягає у ви%
користанні високоурожайних сортів і високо%
продуктивних порід [2, с. 129]. Сьогодні тра%
диційні методи ведення сільського господар%
ства в повній мірі не задовольняють повною
мірою суспільні потреби у продовольстві та
виробничі — в забезпеченні конкурентоспро%
можного розвитку й інтенсифікації виробниц%
тва. Крім того, зростає екологічна напруга у
зв'язку з використанням хімічних речовин під
час виробництва продукції рослинництва.

Отже, основними завданнями біотехно%
логій, що впроваджені у виробництво, є освоєн%
ня нових біологічно активних речовин і лікарсь%
ких препаратів для медицини; мікробіологічних
засобів захисту рослин від хвороб і шкідників,
бактеріальних добрив, які сприяють росту рос%
лин; нових високопродуктових і стійких до не%
сприятливих факторів зовнішнього середови%
ща сортів і гібридів сільськогосподарських рос%
лин, отриманих методами генетичної й клітин%
ної інженерії; харчових добавок і біологічно
активних речовин для підвищення продуктив%
ності тваринництва; нових методів біоінженерії
для ефективної профілактики, діагностики й
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боротьби з основними хворобами сільськогос%
подарських тварин; технологій глибокої та
ефективної переробки сільськогосподарських,
промислових і побутових відходів, використан%
ня стічних вод і газоповітряних викидів для
одержання біогазу й високоякісних добрив [3,
с. 14]. До переваг застосування біотехнологій
віднесено задоволення потреби у продуктах
харчування, збільшення доходів населення та
збереження навколишнього природного сере%
довища.

Основними результатами застосування біо%
технологій є забезпечення дешевшими продук%
тами харчування споживачів з низькою плато%
спроможністю, що активно реагують на зміну
цін на відносно нееластичну продукцію; підви%
щення продуктивності сільськогосподарського
виробництва, стимулювання економічного зро%
стання й розширення можливостей для торгівлі,
що супроводжується створенням нових високо%
оплачуваних робочих місць і позитивними зру%
шеннями у різних сферах господарювання;
зменшення завдяки ефективнішій системі вироб%
ництва накладних та трансакційних витрат.

Важливим є аналіз та оцінка конкурентних
переваг аграрних підприємств інноваційного
спрямування, що формуються під впливом зас%
тосування біотехнологій. Першою групою є тор%
говельні конкурентні переваги, що сприяють
розвитку торговельних відносин і вільному об%
міну безпечною біотехнологічною продукцією,
а також розширенню сфери практичного засто%
сування біотехнологічних розробок для забез%
печення економічного розвитку [4, с. 41].

Наступна група — це технологічні конку%
рентні переваги, що знаходять прояв у змен%
шенні ризиків появи у гібридів негативних ха%
рактеристик, у порівнянні із застосуванням
традиційних технологій; підвищенні врожай%
ності продукції рослинництва без загрози на%
вколишньому середовищу; зменшенні викори%
стання пестицидів і ширшого впровадження
прогресивних технологій обробітку грунту,
зокрема безорного землеробства, яке протидіє
ерозії і зменшує потребу в добривах; зниженні
техногенного впливу на довкілля за інтенсифі%
кації виробництва та збільшенні його обсягів з
метою забезпечення продуктами харчування
населення.

Великою групою переваг є економічні кон%
курентні переваги впровадження біотехнологій
аграрними підприємствами. Доцільність біотех%
нологічного виробництва визначається: змен%
шенням витрат на пестициди та небезпечні
агрохімікати; зниженням та розподілом вироб%
ничих ризиків; підвищенням доходів суб'єктів

господарювання; перерозподілом додаткового
прибутку на інноваційний розвиток; розширен%
ням видів виробничої діяльності; зміною якості
та структури споживання; збільшенням частки
заощаджень у загальній структурі споживан%
ня та доходів населення; зміною структури ви%
датків (на навчання, подорожі й розваги); мож%
ливістю забезпечення економічного зростання,
розвитку та добробуту [5, с. 37].

Проте важливо усвідомлювати, що іннова%
ційний розвиток аграрних підприємств — це
комплексний процес та такий, що має грунту%
ватися на інноваційних перспективах, а не лише
на впровадженні біотехнології. Збільшенню еко%
номічного ефекту застосування біотехнологій
сприяє їх впровадження у комплексі із стратегіч%
ними заходами, що забезпечують нівелювання
негативних зовнішніх загроз, що формує сере%
довище безпосереднього впливу (політичні, еко%
номічні, соціальні, техніко%технологічні) та по%
силення конкурентного потенціалу внутрішнь%
ого середовища, активізацію явних і неявних
конкурентних переваг підприємства на ринку.

Підвищення інноваційної біотехнологічної
активності аграрних підприємств розглядаєть%
ся як один із критеріїв формування їх конку%
рентних переваг на ринку органічної продукції
зокрема [6]. Система формування конкурент%
них переваг має провідне значення для управ%
ління підприємством як суб'єктом конкурентних
та суспільних відносин. До того ж конкурентні
переваги на глобальному ринку стають осно%
вою міжнародного поділу праці. Отже, основ%
ними аргументами інноваційного розвитку
аграрних підприємств та застосування біотех%
нологій є забезпечення економічного зростан%
ня, диверсифікації й інтенсифікації виробниц%
тва та формування системи конкурентних пе%
реваг вищого рівня; досягнення максимізації
економічної ефективності у разі мінімізації
витрат, підвищення обсягів виходу продукції з
1 га площі; оптимізація співвідношення галузей
виробництва, що забезпечують синергетичний
ефект господарювання; удосконалення систе%
ми розподілу та страхування ризиків; зростан%
ня економічної безпеки підприємства та його
фінансової стабільності.

До інноваційних біотехнологій відносять
виробництво органічних добрив, що набуває
надзвичайної важливості, з огляду на те, що за
останні 10 років вміст гумусу в грунтах змен%
шився на 20 %. На сьогодні розроблено й фун%
кціонує унікальна установка для виробництва
добрив. В основі принципу її роботи врахова%
но, що у сільськогосподарських підприємств
під час збору врожаю завжди утворюється вто%



6
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2019

ринна сировина, яку або просто залишають на
полі, або спалюють. Для виробництва добрива
потрібен компост, перегній або їх суміш з до%
даванням торфу, тирси, соломи та спеціальних
мікробних комплектів, за рахунок яких відбу%
вається біотермічна ферментація [7, с. 5]. За
35%градусної температури в бурті знешкоджу%
ються патогенна мікрофлора і грибки, а
органічні речовини розкладаються і стають до%
ступними для засвоєння рослинами. Мікроор%
ганізми, потрапляючи в грунт покращують його
родючість. Такі біодобрива замінюють 10 т
свіжого перегною.

Переваги рідких добрив порівняно із сухи%
ми полягають у тому, що їх можна вносити
якісно, рівномірно, на задану глибину й на ве%
ликих площах. Органічне добриво добре зас%
воюється рослинами й швидко виявляє свою по%
зитивну дію на них. Воно містить азот, фосфор,
калій у легкодоступній для рослин формі. Для
транспортування і внесення у грунт рідких
органічних добрив придатна європейська тех%
ніка, яка дає змогу вносити добрива з високою
точністю та має систему автоматичного конт%
ролю дозування [8, с. 75]. Водночас людський
фактор зведено до мінімуму.

Також розведення вермикультури дощових
черв'яків — один із перспективних способів
утилізації органічних відходів. Наявність у
грунті дощових черв'яків дає змогу значно при%
скорювати розкладання органічної речовини,
отже, у відносно короткі терміни можна абсо%
лютно в екологічно чистий спосіб перетворити
різноманітні органічні відходи у цінне гумусо%
ване добриво. Другий продукт, одержуваний
від вермикультури — це біомаса дощових чер%
в'яків, яка успішно використовується як білко%
ва домішка до кормів та як біохімічна сирови%
на. Вермикультура досить поширена у Західній
Європі, деяких країнах Східної Європи (Угор%
щина, Польща), США, Японії, країнах Півден%
но%Східної Азії.

На створення сантиметрового шару чор%
нозему в природних умовах потрібно 100—
300 років. За 10 років неправильної експлуатації
грунту та надмірної хімізації можна знищити
те, що природа створювала не одну тисячу
років. Завдяки розробленим біотехнологіям
вже за 3—5 років можливо значно збільшити
вміст гумусу. Біогумус перевершує гній і ком%
пости за вмістом гумусу в 4—8 разів. Елемен%
ти, необхідні для живлення рослин, що знахо%
дяться в біогумусі, взаємодіють із мінеральни%
ми компонентами грунту й утворюють складні
комплексні сполуки. Таким чином, вони на%
дійно зберігаються від вимивання, повільно

розчиняються у воді, забезпечуючи підживлен%
ня рослин протягом тривалого часу.

Для розведення вермикультури підприєм%
ствам не потрібні великі площі або застосуван%
ня спеціальних технології, а тому це може бути
окремим напрямом господарювання [10, с. 34].
Товарною продукцією вермикультури можуть
бути безпосередньо біогумус — висушений,
просіяний та упакований в поліетиленові
мішки; готова земляна суміш для розсади та
тепличного господарства — суміш біогумусу із
землею, піском, торф'яної крихтою, упакова%
на в поліетиленові мішки різного об'єму; живі
черв'яки, упаковані в пластикові коробочки з
поживним субстратом; черв'ячні колонії для
розведення в контейнерах із поживним суб%
стратом; живі чи висушені хробаки як біомаса
на корм птиці та домашніх тварин.

Якщо в сільському господарстві точне зем%
леробство вже вважається чимось звичайним
для підвищення ефективності полів, то на рин%
ку аквакультури обладнання для її вирощуван%
ня тільки починає набувати популярності і є
екзотичною технікою навіть у великих госпо%
дарствах [11, с. 53]. Але якщо рибні фермери,
які розводять і вирощують рибу, хочуть зали%
шитися ефективними підприємствами, то їм
доведеться використовувати нові технології,
які пропонують стартапи.

За даними інвестиційної компанії AgFunder,
у 2016 р. стартапи у сфері акватехнологій зібра%
ли 193 млн дол. США інвестицій — це майже в
чотири рази більше, ніж у 2015 р. Причиною
такого зростання став пошук шляхів розв'язан%
ня проблеми оптимізації та автоматизації ак%
ваферм, адже вилов і розведення риби стає де%
далі більш витратним бізнесом [12, с. 27]. У полі
зору інвесторів нині є нові акваферми, інно%
ваційні рибальські мережі, альтернатива риб%
ного борошна, використання комах як корм, а
також пристрої, що оптимізують фермерське
обладнання та програмне забезпечення. Аква%
технології вирішують такі ключові проблеми,
як безпека харчових продуктів, оптимізація
логістики та продуктивності праці.

ВИСНОВКИ
Важливим чинником забезпечення конку%

рентних переваг аграрних підприємств є техно%
логічні інновації. Вони представлені значною
кількістю новітніх розробок у сфері виробни%
чих процесів як основи агропромислового
відтворення. Однак конкурентні переваги вони
забезпечують не тільки у сфері виробництва,
але й торгівлі, фінансів, економіки загалом.
Подальші наукові дослідження у цьому напрямі
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мають забезпечити всебічний моніторинг тех%
нологічних інновацій та оцінку й діагностику
рівня їх використання в аграрних підприєм%
ствах різних форм власності, організації вироб%
ництва, розмірів, спеціалізації.
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