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КЛЮЧОВІ СЛОВА
Інновації, організаційні форми, ефектив�

ність, ринкова інфраструктура, сільськогоспо�
дарське виробництво.

ВСТУП
Сільське господарство України покликане

забезпечити продовольчу безпеку країни, а та�
кож сприяти соціально�екологічному облашту�
вання сільських територій. З цих позицій необ�
хідно розробити нові підходи до організації на�
укового забезпечення сільського господарства
регіонів до управління інноваційною діяльністю
в сільськогосподарському виробництві.

Все це зумовило мету дослідження і роз�
глядається в цьому колі питань. На відміну від
попередніх періодів, вивченню інноваційних
процесів у поєднанні з системами ведення сіль�
ського господарства в даний час приділяється
недостатньо уваги. У багатьох регіонах і гос�
подарствах вже склалися екстенсивні типи ве�
дення господарства, а технологічні процеси
відрізняються вкрай низьким рівнем.

Не вирішені питання облаштування сільсь�
ких територій, не приділяється належної ува�
ги проведенню меліоративних, грунтозахисних,
природоохоронних заходів, освоєнню нових
сортів і гібридів рослин, більш продуктивних
тварин та птиці [5].

Передбачається, що вирішення проблеми
підвищення ефективності сільськогосподарсь�
кого виробництва, перш за все, має проводитись
на основі освоєння збалансованих науково об�
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грунтованих систем ведення сільського госпо�
дарства, вивчення теоретичних і методологічних
аспектів розвитку інноваційних процесів у
підприємстві та умовах ринкових відносин.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в розробці теоре�

тичних основ і методичних рекомендацій з фор�
мування механізмів розвитку інноваційної діяль�
ності в сільськогосподарському виробництві.

Сучасні концепції інноваційної діяльності
аграрної економіки розвиваються зусиллями
великої кількості дослідників. Загальні методо�
логічні принципи концепцій передбачають не�
обхідність наслідувати ідеї Шумпетера про
конкуренцію на основі інновацій і наукових
досліджень у корпораціях як головних фак�
торів економічної діяльності; проведення ана�
лізу інституціонального контексту інновацій�
ної діяльності як фактора, що прямо впливає
на її зміст і структуру; визнання особливої ролі
інвестицій в інноваційному розвитку [4].

Сучасні системи управління інноваційними
процесами на підприємствах чи об'єднаннях
можуть функціонувати в тому випадку, коли
діють власні механізми організаційного і еко�
номічного характеру.

У теперішній час в окремих регіонах України
склались своєрідні організаційні моделі освоєн�
ня інновацій підприємствами в сільському госпо�
дарстві з урахуванням місцевих умов і можливо�
стей використання наукового потенціалу.

Основна увага приділяється розвитку інно�
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ваційної діяльності на регіональному рівні,
створенню різних моделей консультаційного
обслуговування сільського господарства, побу�
дованих на принципах централізації освоєння
інновацій. Такі форми відповідають сучасному
стану і умовам використання наукового потен�
ціалу в регіонах України. Однак, ведеться по�
шук форм освоєння інновацій на ринкових
принципах, тобто організації ринку наукової
продукції та інновацій.

Особливе значення в підвищенні ефектив�
ності освоєння інновацій безпосередньо в
сільськогосподарському підприємстві мають
регіональні форми організації інноваційної
діяльності, а також наявність наукових орга�
нізацій, їх розміщення і взаємодія з ринковою
інфраструктурою сільського господарства. Ін�
новаційний процес охоплює всі сфери сільсько�
господарського виробництва і його інфраст�
руктури, розвиток з урахуванням конкретних
регіональних і місцевих агрокліматичних і ви�
робничо�економічних умов [2].

Необхідно відзначити, що системи виробни�
чого і наукового обслуговування сільського гос�
подарства в багатьох країнах створювалися з
урахуванням специфічних особливостей, що
пов'язані з конкретними умовами агропромис�
лового виробництва кожного регіону. Узагаль�
нення літературних джерел у галузі розвитку аг�
рарної інфраструктури дозволило виявити на�
ступні тенденції і фактори розвитку інновацій�
ної діяльності в сільському господарстві:

— перехід на комплексне обслуговування,
яке включає: забезпечення матеріальними, тех�
нічними, хімічними і біологічними ресурсами;

— надання виробничих послуг при вико�
нанні технологічних процесів у землеробстві,
галузях рослинництва і тваринництва;

— короткострокове кредитування виконан�
ня виробничих послуг;

— науково�технічне забезпечення освоєн�
ня інновацій;

— скорочення проміжних ланок товарови�
робничої мережі в комерційній системі забез�
печення сільського господарства;

— розвиток інтегрованих обслуговуючих
компаній кооперативного і корпоративного типу;

— вертикальна інтеграція в розвитку інно�
ваційної діяльності.

У США, Франції, Німеччині, Фінляндії й ін�
ших країнах промислові фірми мають науково�
дослідні центри з висококваліфікованими нау�
ковими кадрами, лабораторіями, дослідними
підприємствами, а також сільськогосподарські
полігони, де випробовуються нові види хімічних,
біологічних, технічних засобів, досліджується їх

вплив на стан землеробства, розвиток рослин і
тварин, навколишнє середовище.

Наприклад, великі промислові корпорації з
виробництва засобів хімізації для сільського
господарства створюють експериментальні і
дослідні поля в різних природнокліматичних
зонах з метою обліку конкретних агрокліматич�
них умов для застосування своєї продукції [7].

На основі результатів випробувань нових
засобів хімізації спеціалізовані підрозділи ком�
панії розробляють методологічні рекомендації
з використання хімічних і технічних засобів у
землеробстві, галузях рослинництва і тварин�
ництва, виконують необхідні операції із засто�
сування хімічних і технічних засобів.

Досвід закордонних країн дозволяє відміти�
ти високу ефективність освоєння інновацій в
сільськогосподарських підприємствах за учас�
тю лабораторій і експериментальних наукових
центрів, що діють при навчальних закладах або
науково�дослідницький організаціях, що розта�
шовані в районах ведення сільського господар�
ства. Ці форми освоєння інновацій отримали
розповсюдження в дослідженнях якості грунтів,
рослин і продукції, застосуванні технологій об�
робки сільськогосподарських рослин, випробу�
ванні їх нових сортів і гібридів, а також адап�
тації до місцевих умов нових порід тварин.

Досвід створення більш ефективних органі�
заційних форм освоєння інновацій був нагро�
маджений в попередній період. Так, в 1986—
1990 рр. були створені виробничі й науково�ви�
робничі системи в різних галузях рослинниц�
тва і тваринництва з метою створення умов для
освоєння інновацій біологічного і технологіч�
ного характеру.

Виробнича (науково�виробнича) система
являла собою групу, до складу якої добровільно
входили на договірній основі сільськогоспо�
дарські підприємства. У таких системах втілю�
валась скоординована діяльність з виробницт�
ва окремих видів сільськогосподарської про�
дукції. Організаційне і технологічне керівниц�
тво проводилось з боку головного підприєм�
ства системи, до функцій якого належала роз�
робка і удосконалення технологій сільськогос�
подарського виробництва на основі науково�
технічного прогресу, організація освоєння но�
вовведень у виробництво і матеріально�техніч�
не забезпечення інноваційного процесу.

В основу такої форми освоєння інновацій,
тобто в формі науково�виробничої системи,
були закладені принципи кооперації, спільно�
го використання отриманих нових і більш дос�
коналих технологій чи технологічних процесів.

Виробничі й науково�виробничі системи
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працювали на основі державних замовлень і
бюджетного фінансування. В той же час актив�
но освоювалися і методи внутрішньогоспо�
дарського розрахунку і стимулювання іннова�
ційної діяльності.

Такі форми освоєння інновацій дозволяли в
більш короткі терміни доводити наукові розроб�
ки біологічного і технологічного характеру до пев�
ного підприємства і втілювати заходи з їх адап�
тації до певних умов, що сприяло підвищенню
ефективності сільськогосподарського виробниц�
тва: зростанню продуктивності сільськогоспо�
дарських угідь і тварин, зниженню затрат праці,
підвищенню рентабельності виробництва [6].

У структурному плані виробнича (науково�
виробнича) система складається, ніби, з двох ча�
стин: координуючого і генеруючого наукові роз�
робки центру (головного підприємства), сільсько�
господарських підприємств, схожих за спеціалі�
зацією і організаційно�технологічному устрою.
Передбачалось, що координацією і освоєнням
інновацій з наступною їх передачею в підприєм�
ствах на договірних умовах сформувати в науко�
во�технологічних центрах переробне чи торго�
вельне підприємство, яке стане споживачем сі�
льськогосподарської продукції виробничої сис�
теми. В цьому випадку інноваційний процес стає
фактором інтеграції, тобто наукові розробки,
надходячи від підприємства споживачу продукції
сільського господарства, стають ніби зв'язуючою
ланкою єдиного технологічного процесу вироб�
ництва і переробки з подальшою реалізацією го�
тової продукції. Все це дозволило б сформувати
високотехнологічні виробництва у великих мас�
штабах і об'єднати сільське господарство з про�
мисловістю і в соціальному плані (табл. 1).

Зміни в структурі інноваційних витрат за фор�
мами власності свідчать про те, що упроваджен�
ня нових технологічних процесів здійснюється на
підприємствах відповідно до можливостей отри�
мання капіталу. В період 1997—1999 рр. спостер�
ігалася тенденція збільшення загального обсягу
інноваційних витрат на приватних підприємствах,
хоча їх частка в загальному обсязі не перевищу�
вала 0,3%. У 2000 р. відбулося її різке скорочен�
ня (в 11 разів), яке продовжувалося в 2001 р., і в
2005 р. склала лише 1,4%. В структурі інновацій�
них витрат левова частка належить підприєм�
ствам колективної форми власності: в 2001 р. вона

складала 84,9%, на підпри�
ємства державної форми
власності припадало 14,9%,
комунальної — 0,1%.

У 1996 р. на інновації
в країні використовували
лише 19,3% підприємств,

в 1997 р. частка підприємств, що фінансують їх
за рахунок власних ресурсів, залишалася висо�
кою — біля 70%, в 1998 р. вони склали 67,7%, в
1999 р. — 67,6%, в 2000 р. — 64,6%, в 2005 р. —
87,7%. Питома вага підприємств, які викорис�
товували кредити, істотно зменшилася з 19,3%
в 1996 р. до 1,9% в 2000 р. Засоби державного
бюджету використовували лише 5,9 і 1,8%
підприємств відповідно, а кредити іноземних
інвесторів — 0,4% в 1996 р. і 1,3% в 2000 р. В ціло�
му кошти іноземних інвестицій складали у 2005
році 2,7%. Низька питома вага підприємств, що
фінансують свою діяльність за рахунок кре�
дитів, свідчить про те, що недосконала кредит�
на політика держави, неможливість банківсь�
кої системи України в сучасних умовах вико�
нувати функції кредитування реального секто�
ра. Значно скоротилася кількість підприємств,
які впроваджують інновації — з 1491 у 2000 р.
до 810 у 2005 р., але збільшилася у 1,8 разів
кількість підприємств, які здійснюють механі�
зацію і автоматизацію виробництва — їх пито�
ма вага зросла з 11,7% у 2000 р. до 39,9% у 2005
р.

У період реорганізації сільськогосподарсь�
ких підприємств і приватизації промислових
підприємств інноваційна діяльність не була взя�
та до уваги, що призвело до більшого відриву
сільськогосподарського виробництва від спо�
живачів своєї продукції. В теперішній час, за
певних умов об'єктивного і суб'єктивного ха�
рактеру, виробничі системи в тій формі, в якій
вони функціонували, вже не можуть бути в
якості інтегратора. Але багато принципів їх
організаційної побудови, можливо, знайдуть
своє застосування в нових формах інновацій�
ної діяльності (табл. 2).

Законом України "Про державний бюджет
на 2009 рік" встановлено розподіл коштів Ста�
білізаційного фонду, які спрямовуються відпо�
відно до Закону України від 31 жовтня 2008
року N 639�VI "Про першочергові заходи щодо
запобігання негативним наслідкам фінансової
кризи та про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України" на заходи за такими на�
прямами: здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів та підтримку окремих
проектів у агропромисловому комплексі —
2200 000 тис. грн.; фінансування інвестиційних

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
 12148,3 12882,1 18784,0 24995,4 30892,7 40188,0 

 . .   3813,6 5640,9 9542,3 10755,4 18194,9 22305,8 
   

   
3023,6 4776,2 7984,4 12494,8 12797,0 14666,6 

 Таблиця 1. Обсяги реалізованої інноваційної продукції (у
порівняльних цінах, млн грн.)[8]



ЕКОНОМІКА АПК

46

проектів на під�
приємствах авіа�
будування, обо�
ронно�промисло�
вого комплексу,
машинобудуван�
ня, придбання по�
вітряних суден на
умовах фінансо�
вого лізингу, а та�
кож фінансування
проектів, пов'яза�
них з консерва�
цією виробничих
потужностей про�
мислових підпри�
ємств — 896 000
тис. грн. Але дер�
жавним бюджетом 2009 року заборонено рес�
труктуризацію заборгованості суб'єктів госпо�
дарювання перед державою за кредитами, за�
лученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допо�
могою, наданою на поворотній основі, крім
розстрочення її сплати під час санації такого
суб'єкта господарювання за участю інвестора,
який бере на себе солідарні зобов'язання щодо
погашення такої заборгованості у термін не
більше ніж на три роки [1].

Узагальнення теоретичних положень доз�
волило зробити висновок про те, що формуван�
ня систем і ведення сільського господарства
підприємства являє собою певний вид іннова�
ційної діяльності й припускає створення відпо�
відної структури керування цим процесом. У
сучасних умовах у сільському господарстві
поки що не створені організаційно�економічні
умови для науково�технічної переозброєності
сільськогосподарського виробництва й сфери
його обслуговування. В сільськогосподарських
підприємствах система керування несприйнят�
лива до нововведень, формується на застарілих
принципах екстенсивного ведення сільськогос�
подарського виробництва. У сучасних умовах
основним двигуном розвитку сільськогоспо�
дарського виробництва покликані стати освоє�
ння досягнень науково�технічного прогресу,
наукове ведення сільського господарства, тоб�
то сполучення цих двох сторін інноваційної
діяльності. Необхідно відзначити, що природні
й екологічні фактори в сільському господарстві
консервативні, визначають вибір спеціалізації
підприємств, господарств, ареалів виробництва
тих або інших видів продукції при виборі сис�
тем і заходів з раціонального використання ре�
сурсного потенціалу сільськогосподарських

підприємств [3]. Організаційні й економічні
фактори при становленні ринкових відносин
найбільш динамічні, постійно змінюються, тому
що ще не сформувалися інститути й механізми
в податковій і фінансовій сферах, тому й сис�
теми керування підприємством покликані вра�
ховувати вплив внутрішніх і зовнішніх фак�
торів, їхній вплив на виробничий процес.
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